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رمجغلرممقابحتغلنغ

شرورمنبالئهونحوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،لئهالحمدإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللةيهدهمن،أعمالناوسيئاتأنفسنا

له.هادي

له.شريكلاوحدهالئهإلاإلهلاأنوأشهد

.!هغورسولهعبدهمحمدأأنوأشهد

(ش!يمونمش9ؤآللمتمؤلقؤلآ"ئقايةحقآدئةتقو(آقنوأاةلديمتآت!تها!!

.(؟.2:عمرار)ي

مخهتاولثزؤجهامجتهاوحذقيوخققتقم!ىخققكامنلذىزلبهئمآتقوأألثىلتماآثهاتآ!

زييما(علهمكحلئةكأنآنإئملأزحاوآ!يهلونلتممدلذىلتةآآتقوأؤآ!لنتتآغلاكصثراىجا

.(1ثءالسا"

اكد!مغآكتمئضهدغ!شتويداققلاوقولوأآدنهنقوأآمنؤأءالذينآيخانأ!

غطيما(تارنزفاهـفقذوتسموتهلتةيطغآومنلهقتبهتمذتيغمررقيهتم

.(71-70:الأحزاب)

وبعد:

تحملحتى،وآخرهاالأممخيرفجعلهامةالأهذهعلىتعالىالئهمنفقد

عليهموتشهد،جميعأللناستبلغه،خيرةالأصورتهفيتعالىاللةمنهج
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الرسلأفضلالشهادةهذهويتؤج،بدلكالقيامةيومتعالىاللهأمام

.!يظمحمدسيدنا:وخاتمهمنبياءوالأ

علىشهدآءلنعولؤأوشطافة1جعتنبهخلكوكذ!:تعادقال

.(0341البمره)(ش!هيذأغثيغآلقسئوذؤييهؤتةلئابيىآ

تعالىاللةلمنهجوحاملة،الرهمحالاتخاتمةالمحمديةالرسالةكانت!اذا

يقتفكيهدافإن،التبديلأوالنسختقبللاالتيخيرةالاصورتهكي

،زيادةأونقصأو،تبديلأوتحريفأيمنوحفظهالمنهجهذاصون

ماوهذا،وتعالىتباركاللهعندمننزلكماجميعأللخاسيبفخحتى

آلذكروإيأثه*نزلنآإناخن!:قالحيث--سسحانهالحقبهتكفل

.(9:الححر)(!لخثظون

اللهمنهجيمثل-الصحيحةالمبويةالسنةمع-الكريمالقرآنكانوإذا

بعضيقتفهحيذلكفإن،كافةالبشريةإلى-الأخيرةصورتهفي-تعالى

التحري!،وعدمالحفظمن:السابقةللكتبتكنلمالتنالخصوصيات

ميسرأيكونوأن،مهسورةأقصربمثلأوبمثلهالإتيانعلىالقدرةوعدم

لغاتهافيالبشرمنمحتلفةأجناسأيخاطبلأنه،وتلاوتهحفظهفي

وأمرت،مرالاأولبالقرآنشوفهتالتيالعربيةمةالأحتى،ولهحاتها

ومتشوعة.مختلفةلهجاتهاكانت،الساسلسائربتبلجغه

فيلحث!رسولهرجاءوأجاب،كتابهتلاوةتعالىاللهيستر:لذلك
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الأمة.هذ،علىالشخفيف

عندكاناغي!النبيإن":قال-عنهالئهرضي-كعببنأتي!ع

اللهإن:فقال-السلام-عليهجبريلفأتاه:قال،(1غفار)بنيأضاة

.حرفعلىالقرآنك!مأتقرأأنيأمرك

أتاهثم.ذلكتطيقلاأمتيوإن،ومغفرتهمعافاتهاللهأسأل:فقال

:فقال.حرفينعلىالقرآنأمتكتقرأأنيأمركاللةإن:فقالالثانية

ذلك.تطيقلاأمتي!ان،ومغفرتهمعافاتهاللهل!سأ

ثلاثةعلىالقرآنأمتكتقرأأنيأمركاللهإن:فقالالثالثةفيجاء،ثم

ذلك.تطيقلاأمتيوإن،ومغفرتهمعافاتهالئهأسأل:فقال.أحرف

سبعةعلىنالقزأمشكتقرأأنيأمركاللهإنيمفقالالرابعةجاءهثم

.(2)"أصابوافقدعليهقرؤواحرففأيما،أحرف

ناآئقق!وثقذيمت!رنا:قولهفيذلك-وتعالىتبارك-الحقوأكد

.(40،32،22ة17:!،القمرللذكرفهلمنقذكر

لهرق،مكةمىقربمرصععمارلي!صاة:(2؟1/4)اللدارمعجملحيجاء(9)

اليميهذه"عفاربيأضاة"أد(2/312)مكةتاريخميالأزرقيودكرسرهـ،"

تربماءسشقعجبهاالمراد.ريرىالبعصكادرإدكح!بىأبيحديثلهيدكرت

فينرلتالسبعةحر!الأأدعلىيدلوهو،الراححهرالأول!رإلا،ا!ورة.ةادلس

ممحدلعديفةالمدطريقيىالمكادهداكون:الحلا!هدافيالسب!!نويدو.مكة

التحيم.

78fi،؟477)داودوأبو,(280)رقممسلمأحرحهصحححديث(2) t)

.(154،؟52/2)والسائي
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تتحفلن!العليهاالقرآنبنزولشرفتالتيةم!الا-سبحانه-هيأكصا

نقلأ،حيلبعدجيلأوتتفاقله،المجيدالكخابهذاعلىالحفاظمسئولية

عليهجبريلإلى،غيطالئهرسولإلىمتصلأإسنادأ،مسندآصحيحآ

،المتعددةورواياته،المتنوعةبأحرفه،وعلاجلالعزةربإلى،السسلام

الأمة.هذهبهاغيزت،عظيمةخاصيةوالإسناد،تغييرأوتحريفدون

مع،!ظالنبيعنيبفخالثقةعنالثقةنقل":حزمابنالإمامقال

.(؟)"المللسائردون،المسلمينبهاللهخص،الاتصال

يتلقى!ظلومه!رلاو،!غالئهرسولعلىالكريمالقرآنلنزةبدأفمنذ

رضي-لا!صحابهيبلغهثم،لهيحفظه،وعلاحلربهمنإليهيوحىما

رسولمنسمعوهكما،لغيرهمويعتمونهكذلكيحفظونه-عنهمالله

وزيلآتقرءان...!:تعالىبقولهعملا،مرتلامجودأ،لخي!اللة

.(4:المزمل)(تريلا

بمولهجتهاقريش!بلغةينزل-مرالاأولفي-الكريمالقرآنكانوقد

ىرخ!الاالقبائلفوجدت،العربيةالجزيرةفيالسائدةاللهحةباعتبارها

جل-ربهغي!اللهرمحولفسأل،لهجتهابغيرالقرآنتلاوةفيمشقة

،رجاءهاللهفأجاب،المشقةهذهمنتعانيهماأمتهعنيخفأن-وعلا

كعب"بنأبي"حديثفيتقدمكما،أحرف!حبعةعلىالقرآنوأنزل

عنه.اللهرضي

.(2/81)حزملابىوالحلهواءوالأالمللكيالفصل(1)
http://www.al-maktabeh.com



التالية:النقاطالبحثهذافينتناولسوفومشيئتهتعالىالئهوبإذن

.أحرفسبعةعلىالقرآننزولفيالوابىدةالأحاديثبعضيم!

حاديث.الأهذهفيبهوالمقصود،الحرفمعنى*

السبعة.الأحرفمنالمرادفيالعلماءمذاهب!

.أحرفسبعةعلىالقرآننزولمنالحكمة!

.القراءاتمعنى6ل!

السبعة.حرفبالأالقراءاتعلاقة!ك

.القراءاتنشأة*ء

معين.بعددالقراءاتتحديدفكرةول

وسببه.القراءاتتممبيعبداية*

السبع.القراءاتإلىالشلاثالقراءاتضممرحلة*

.القراءاتعلمفضلكو

.القراءاصطلاحاتبعضعل!

والنقل.السندحيثمنالقراءاتأقسامير

.والشذوذالقبولحيثمنالقراءاتأقسام+،

التواتر.لهاثبتالتيالقراءات؟!

العشر.القرأءاتوراءماحكمكأ

منها.حكامالأواستنباطبهاالقراءةوحكمالشاذةالقراءاتتعريف!ل

.الشاذةالقراءةتعرفكيف%-
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ورواتهم.الحشرةالأئمة*

.الشاذةالقراءاترواة*

عليها.والردالقرإءاتحولشبهات*

البحث.نتائج*

أ
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الوأر+4أ؟حا+يث

أحرفسبمةمحل!4القزأنزولفد

التواترحدبلغت،وصحيحةكثيرةالموضوعهذافيالواردةحاديثالأ

:-العلماءيقولكما-اللفظي

:المتقدم"أئيئ"حديثإلىبالإضافةذلكفيالواردةحاديثالأومن

:قالغي!الئهرسولأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعن-1

حتى،ويزيدنيأستزيدهأزلفلم،فراجعته،حرفعلىجبريلأترأني"

.(؟)"حرف1سبحةإلىانتهى

عشدجبريللقيت":قالمخي!النبيعن،اليمانبنحذيفةعن-2

فيهم:أميةأمةإلىأرمملتإني،ياجبريل:فقلت،(3)المراءأحجار

كتابأيقرألمالذيالفانيوالشيخ،والجارية،والغلام،والمرأة،الرجل

.(3)(1أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإن:فقال،قط

رقيحديث!حرهـ،سحةعلىالقرآر.نرللا!،القر3نمضائلثيالمحارى(حرجه(1،

.حر!سبحةعلى.لرلالقرآد.نلانساب،المسافىيىصلاةيى18ححكملم(/4972،

يخرالألاسالهايةلهيكما،قباء:مي-والمدالراءوتحفيصالميملكسر-المراءأححار(2)

موصعإلهه:(؟1/17)أشحجممامحجمفيالبكرىعيدأبروقال،(2/323)

ا!!إلاع(1/36،الطحريتعسيرعلىتحقيقهيىشاكرأحمدالثيحضحفهوقدبمكة

رححانه.نرى

مححيىالهبنمىرلهقله،(5/504)،(5/004)المسديىاحمدالإماماحرجه(3)

.(435)مسدهميالطاليداود.بورواهكما،الرارعى(7/059،الروائد

-؟؟-
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الحطابلنعمرسصعت:قالالقارئعبيدبنالرحصنعبدعن-3

أترؤهاماغيرعلىالفرقانسورةيقرأحكيمبنهثامسصعت:يقول

أميلتهثم،عليهأعجلأنفكدت،أترأنيهاظي!اللةرسولوكان،عليه

فقلت،ظي!الئهرسولإلىبهفجئت،بردائه(1)لخبتهثم،انصرفحتى

أقرأتيها.ماعيرعلىالفرقانسورةيقرأهذاسمعتإني،اللةيارسول:

ر!حولفقال.يقرأسمعتهالشيالقراءةفقرأ"اقرأ":كل!اللهرسولفقال

:فقال،فقرأت"اقرأ":ليقالثم"أنزلتهكذا":!كاللة

مافاقرؤوا،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإن،أنزلتهكذا"

.(31(1تيسرمنه

القرآنمنآيةقرأرجلأأن-عنهاللةرضي-العاصبنعصروعن-4

فقال،الرجلقرأمالغير،وكذاكذاهيإنما:العاعىبنعصرولهفقال

حتى!اللهرسولإلىمخرجا.الخي!الئهرمسولأقرأنيهاهكذا:الرجل

علىأنزلالقرآنهذاإن":يه!اللهرسولفقال،لهذلكفذكرا،أتياه

مراءفإن،القرآنفيتمازوافلا،!1قرأتمذلكفأيcأحرفسبعة

.(4/223)المهاية.مييهملتلشلا،رداءهعليهحمحت:معاه(؟)

الحصو!اتويى،احرف!سعةعلىالقرآدانرل!اب،القرآرفضائلفيالمحاريأحرحه(2)

القر2رأدليادلهاب،المسالهرينصلاةميرمسل،لععىفيلمفههمالحصومكلامبا!،

،القرآدميحاءمالها!،دكشاهـالقر3،الموطافيوماللث،أحر!سعةعلىألهرل

ركأثحدداودوألو،حر!صالمرآدألهزل!باهـعلى،المصم!لهيالرزاقوعد

)2943,حديثوالترمدي،(1475) i).

-12-
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فههكفر!"1(.

بل،صحيحةكلهاوهي،المعنىهذافيوردتالتيالأحادثآخرالى

قلنا.كماالتواترحدبلفت

ىمحصمجئبهي!ربمربصفصا،

اك"ط،*%!إ!لأ)!د!اايخما!مسيىضين!

،انخلأخك!ا
8

رقمحديث،القر2دلهضائليىعبدوأبو،(4/402)المسدلهيحمد1الأمامأخرحه(1)

0y)الحاريقح!ي-سابنقال،(7؟9) 6 i)،"حسىإلههـساده،.

مياختلعارحلينانالحهمأبيحديثصضامدوله":(؟5؟/7)الروائدمجمعرفي

."الصحيحرحالورحالهأحمدرواه،القصةسحوالقرآنمن7ية

-؟3-
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الحرفممنلى

مصىبيانمنفلابد،المتقدمةالأحاديثفيوردقدالحرفكانوإذا

المقامم:هذافيمنهوالمقصود،انحتلفةاستعمالاتهفيالحرف

الذيوحذهالشيءطرف:الحرففيهـااستعملالتيالمعانيمن-؟

.حرفالجبلعلىلأفيقال،إليهينتهي

!..عئرحرفيآدئهيحسدققونرآلتآهمه!:تعالىقود5ومنه

الدين.منطرفعلى:أى.(11:)الحح

.الهجاءحرفعلىويطلق-2

لغةكللأن؟اللغةفياللهجةوعلى،اللغةعلىيطلقكما-3

جواتمنجانبلهجةوكل،انحشلفةاللغاتجوانبمنجانب

.واحدةلغةتنتظهمهاالتياللهحات

التيالقراءاتمنالواحدةالقراءة:بهويرادالحرفيطلقكذلك-4

بهايتلىالتيالأداءوجوهمنوجهأتمثللا!نها،الكريمالقرآن"بهانزل

الكريم.القرآن

تراءته.:أي،كثيرابنحرفأو،نافعحرفهدا:يقولونولذا

الداني:عمروأبوالحافظقال

وجهين.إلىيتوجهههنامجطالنبيإليهاأشارالتيحرفالأمعنى"

-9-ع
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لأن،اللغاتمنأوجهسبعةعلىأنزلالقرآنأنيعني:أحدهما

بدديل،الوجهبهيرادقدوالحرف،وأفلح!كفلحى،حرفجمعالأحرله!

لحرك!طادفالى!..عئرحرفهيغبدآدتهضقو!آلئال!ى!:لىتعاقود5

فإذا،والعافيةالسؤالجابة4،والخيرالنعمةعلى:أي،الوجه:هنا

وامتحنه،عليهتغيرتوإذا،اللهوعبداطمأنالأحواللهاستقامت

واحد،وجهعلىاللةعبدعبدفهو،وكفرالعبادةترك،والضربالشدة

منوالمتغايرة،القراءاتمنأنحتلفةوجهالأهذهغي!النبيسمىفلهذا

وحه.منهاشيءكلأنمعنىعلى،أحرفأاللهجات

معناها:منالثاتيالوجه

فيالعربكعادة،السعةطريقعلىأحرفاالقراءاتسغىيكونأن

منه،كسببوكان،وجاورهقاربهوما،منههوماباسمالشيءتسميتهم

لذلك،منهاالبعضباسمالجملةكتسميتهم،التعلقمنضربأبهوتحقق

قدحرفأمنهاأنأجلمن،كثيرأكلامأكانوإن،حرفأالقراءةاغت!سقى

منهئقصأو،زيدأو،أميلأو،غيرهإلىقلبأو،كسرأو،ه!ظنغجر

عينحسب،ذلككانفلحا،القراءةمنفيهانحتلففيجاءماعلى،

مناللفظانحتلف،المغيرالحرفذلكإلىالتامةالكلمةأو،القراءة

عادةعلىحرفا-منهاالحرفذلككاذإذ-القراءةفسهمى،القراءة

قدأنهمترىألا،نحوهاستعمالهاعلىواعتمادأ،ذلكفيالعرب

وكذا:قالثم..،منهاالقافيةكانتإذ،قافيةالقصيدةيسمون

-15-
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كلها،والقصبدة،بكصالهاوالخطبة،نظامهاعلىالرسالةيسمون

فيقنقال:فيقولون،منهاالكلمةكانتإذ؟كلمةبأسرهاوالقصة

يريدون،كداكلصتهفيزهيروقال،خطبتكلهيعنون،كذاكلمته

رسالته.فيأي،كذاكلمتهفيفلانوقال،قصيدته

بنئتح!نئغكآرئبوتضت*لهممت...!:وتعالىتباركاللةقال

ههنابالكلمةيعنىإمما:فقال(؟37:ا!عرأف)(00أور!ام!يللإسحزء

آلذيئصكلئنننآد!زهلو!و:-القصص!سورةفي-تعالىقود5:

فيق!قنمو!آلؤتيئينأيتهوتخمضلأتضيفأآسهمخضحعفوأ

تخذرهـ!لؤتاسايحتهمهيعاتجنودتهئنيرغؤتؤنيئلأتصىآ

إسرائيل،بنهيعلىمخةمن-الآيتينفيمافسمي.(6-5القصص)

تضمنتامماذلكغيرإلى،إياهموتمكينه،رض!/اوهـارتيأئمةوحعلهم

كلمة.-

(.آلخقوكثو؟لرمهوسلمة...!:تحادقو!فيمجاهدوقال.

كانتإذ،كلمةالجملةهذهفسحى."اللهإلاإلهالأ":قال(0،2)الفتح

كانتإذبمأحرفاالقراءاتلخ!اللهرسولسفىفكذا،مخهاالكلمة

فيالعر!وسائربالحضرةقن!ظفحاطب،مهافيهاانحتلفةالأحرف

جرتوما،لغتهمفييستعملونلما؟حرفأالقراءةتسحيةمنالخبر،هذا

.(؟)"قلاهماصحةعلىفدل،بيناهكصا،منطقهمفيعاداتهمعليه

2703صطحاناطهيهمىعدالدكتهورتحقيق-للقرآصالسبعةالأحر!(1)
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الملماء-أراء

السبمةبا؟حرفالمرأ+فد

المتقدمةحاديثالأفيالواردةالسبعةحرفبالاالمرادفيالعلماءاختلف

هذهأكثرأنإلا،رأيأأربعينإلىالعلماءبعضأوصلها،آراءعدةعلى

هذهلعضإلىبالإشارةهناأكتفي،شديدضعففيهأو،متداخلالآرإء

علفيالمحققينمنكتيررجحهالذيالرأيعلىالتركيزمع،الآراء

:القراءات

تحديدفيواختلفوا،العربلغاتمنسئلغاتأنها:الأولالرأي

وثقي!،،وهذيل،قريع!لغاتهي:فقيل،السبعاللغاتهذه

واليمن.،وغيم،وكنانة،وهوازن

،وهوارن،وربيعة،زدوالأ،وغيم،يلوهذ،قريمقهي:وقيل

.(1)بكربنوسعد

والوعيدعوالوعد،والنهي،مرالأمنأوجهسبعةأنها:نياقالهرأي

،والحراموالحلال،والنهيالأمرمنأو،والمثل،والقصص،والجدل

.مثالوالا،والمتثابهوالمحكم

الحصر،سبيلعلىليحىالحديثفيالمذكورالعددأن:الثالثالرأي

وما!1صشامةلأيىالوحيرالمرشد،(سدهاوما4ء/؟)للسيرطيالإتقادبرالهظر(1)

.(72*1/62)الحرريلابىالسنر،(37/؟،للقسطلاليراتالإظلطائص،!حدها

-؟7-
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،العددهذافيالكصالمعنىمنالعربألفتهماإلىرمزهو!انما

فيوالسبعمائة،العشراتفيالسبعونيطلقكما،الكثرةإلىوالإشارة

المعين.الحددالمرادوليى،المئين

وهذا،السبعالقراءاتهي:السبحةحرفلالأالمرادأن:الراسىالرأي

ذلكمنأكثر!القراءات،تعليقإلىيحتاحلابماالضعفعنالرأي

بكشير.

ميمصلة:مق،المطردةلوص!الامنأوجهسبعةأنها:الخامسالرأي

وتحقيق،والقصوالمد،وا؟ظهار،والإدغام،الضميروهاء،الجمع

يطلقمماذلكوغيروالزقيقوالتفخيم،والفتحوالإمالة،وتخفيفهالهحز

ومع،؟)المقدسيشامةأبيرأيوهو.بالأصولالقراءاتعلماءعليه

القسمإغفالعليهي!رتبهذارأيهفإن،الحليلالعالملهذأتقديرنا

الاختلافوهو،بالفرشالعلماءعنديسمىماوهو،القراءاتمنالثاني

أيضأوهيكلهال!صيمالقر3نسورفيتطردلمالتيالكلعاتبعضفي

السبحة.الاءحرفمن

الاختلاففيهايقعالتيالوجوهمنأوجهسبعةأنها:السادسالرأي

يكونن!وفلابد،العرببلغةنزلالقرآنن1باعتبار،العربيةاللغةفي

بالحجةلهمملنرمأيكونحتى،وتركيجأإفرادأالعربيةللاساليبجامعأ

الإمام:أمئال،القراءاتعلحاءمنالمحققيني1رهووهذا.الدامغة

:ا!قراءإ!ام!رذالىوهو،الجضرىابنوالإمام،الرازيينالدفخر

اني.الدعمروأبو

.بيوت!،Irvص-جيزلواالمرشد:لظرا(1)

-18-

http://www.al-maktabeh.com



هي:السبعةوالأوجه

والتأنيثوالتذكيروالجمعوالتثنيةبالإفرادالأسماءاختلاف:أولأ

قرت(؟"(زعونهموعفللائنحهمكروآلذين!:تعالىترلهمثل

قراءتانوهما(لامانتهم!بالإفرادقرئتكما(لأماناتهم!بالحمع

.(2"صحيحتان

(3!ثكروها!سمفئهوعخدرتكلككان!ذكأ!:تعالىقود5ومثل

الإصافةعلىالهاءصمةإشباعمعوالهاءالهمزةبضم(سيئة!قرئ

والتذكير.

علىالتنوينمعالتأنيثتاءونصبالهمزةبفتح(سيئة!قرئكصا

.!4)التوحيد

:الإعرابوجوهفيالاخلاف:الثانيالوجه

فئمابت!هي!تزنممءادقئلض!:تعالىقىله:ذلكأمثلةومن

بنصبقركثكصا،"كلعات"ونص!لماآدم"برفعقرئ(5)(00عثئو

،الجمهورقراءةولىفالأ،صحيحتانقراءتانوهما"كلمات"ورفع"آدم"

.23:والمعارح،8جالمؤمود(\)

;r)(28؟/2)الثرلهصلاءإمخالهص:ا!ظر

.38:الإمراء(3)

197،198ص2!ةالإتحاف(4)

;o)37:البقرة.
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.،1)كهيرالنقراءةوالثانية

:الأفعالتصريففيالاختلاف:الثالثالوجه

إتقهصقفارمنوأتخذوأ...!و:تعالىقوله:ذلكأمثلةومن

بغشحقرفىكما،أمرفعلأنهعلىالخاءبكسرقرئ.(2)و!*..كصل

."3)صحيحتانوالقراءتان،ماضفعلأنهعلىالخاء

والتأخير:بالتقديمالاختلاف:الرابعالوجه

آنفئمئهوأتمؤنس%منىأشترئألئهإن!:تعالىقولهدلكأمثلةوهمن

ؤ!شلولهث!قتفئلونسمبيليآلئوفييفسلوئتثتةث!وأبآتفوالموآ

الثاني،فيوللمفعولالأولفيللفاكلبالبناء"وئقتفونقيقتئون"قرفئ

فيوالفاكلالأولفيللمفعولبالبناء:أي،بالعكح!قرئكعا

.،5)الثاني

:الإبدالفيالاختلاف:الخامسالوجه

ؤتؤقيغلىآتعزلهينآلقحير!:تعالىقولهمثللهحرفحرفإبدالأكانسواء

(6"(ثتآ!متجديخهثتقئكاتقهومحقتقلبنآلذى

؟9؟صالقاصحلاسالمبتدىالفارئسراحالظر(1)

.؟25الصقرة(2)

.(2/222)الحرريلاسالنر:ا!طر(3)

.1110)4(الشومة

(3/9،386دململم2)!-اكصلاء!خا.(51

.2؟2179جالثحراء(6)
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.(1)ءلفابا"لهتوكل"قرئتكصا،ولوابا"وتوكل"قرئت

إنءامنؤأآلذينتأيها!:تعالىقودهمثلبكلصةكلمةإبدالكانأم

قرئتكما،التبينمن"فتبينوا"قرئت(2)(00فتعئنوبنحاجآقىكؤفابيمق

.متواترانقراءتانوهما،التثبتمن"فتثبتوا"

:والنقصانبالزيادةالاختلاف:-السادسالوجه

نقصانه.أوحرفبزيادةأم،نقصانهاأوكلمةبزيادةذلكأكانمهمواء

تختهاتخرى!ووآ!ذالغجتئخ:تعالىقولهالكلمةزيادةأمثلةفص

تجري!كئيرابنوترأ،الجارة"من"بحذفالجمهورقرأ(3)(0لأثهرآ

.(4)(1من"بزيادة(تحتهامن

ئينمغعرهإكول!مارلمحوأ!:تعالىقوله:الحرفزيادةأمثلةومن

عامروابننافعوقرأ،بالواو!وسارعوا!الجمهورقرأ.آ!)(.زلهئحم

.واوبدون!سارعوا!جعفروأبو

:اللهجاتاختلاف:السابعالوجه

يكثرالتيبالأصولالقراءاتعلماءعنديعرفماكليشملوهذا

(33آ/2)الرامطر(1)

(5؟1/8)الإتحا!0والطر-6:الححرات(2)

.1000الردة(3)

.(2/97)الإتحا!(4)

.(1/488)الإتحا!:والطر-33:عمرادآل(ء،
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والقصر،والمد،والإدغاما؟ظهارمن،الكريمالقر3نسورفيتكرارها

والتفخيم.والإمالةوالفتح،والاشهاموالروم،والاختلاسوالإسكان

وعدمه.والسكت،وتخفيفهالهصزوتحقيق،والترقيق

عنهماللةرضيالصحابة!نإلا،كلهبهذايقر.كه!اللةرسولكانوقد

منومنهم،بحرفأخذمنفصنهم،عتم!عنهالأخذفييختلفونكانوا

ولذلك،ذلكعنهمالتابعوذو!خذ،الأمصارفيتفرقواثم،بأكثرأخذ

.(؟)للقراءأتالناقلوناختلف

اءاصفصبرصرا!

!ل%!!لأ!نجد!اأ يا،ذ"،،ا*،

!8

أؤترمرقييأيخماءطثر

3ص.الدالىعمروبيلأالبحةالأحر!:انظر(؟ rالقردعلومفيألاتقان،لعدمارما

ها(بعدوما54/؟)للسيرطي
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4القرآنزولمكالحطمة

أحرفسبمةمحل!

وفوائد،كثيرةوأسرارحكمأحرفسبعةعلىالكريمالقرآنلنزول

منها:،جمة

حيث،ربهاكخابتلاوةفيةم!الاهذهعلىوالتخفجفالتشسير:أولأ

فلو،اللهجاتمتعددةكانتالكتاببهداشوفهتالتيالعربيةةم!الاإن

صريحآذلكحاءكما،عليهاذلكلحتحقواحدحرفعلىالقراءةكلفت

وتعالى:تباركالحققولتحتدلكوينضوى،الصحيحةحاديثالأفي

.(مذيهرمنللذكرقهلتقزءانآت!رتاوتقذ!

من،الكريمبالقرآنانحتلفةوقبائلهاوالإسلاميةالعربيةمةالأربط:ثانيآ

تثهمحرحتى،التشريعيةالناحيةمنبهمرتبطةهيكما،اللغويةالناحية

لهاعظيمشرفهذاوفي،ولهجشهابلغتهايخاطبهاالقرآنبمانقبيلةكل

تحتيندرجأنيمكنماوهدا،لوائهتحتالانضواءعلىذلكفيحفزها

.آ1تغقثوهـجهـ)أفلآبهركتمفيوسنباثتكتملقذأنقتنآإ!:تعالىقوله

فيظي!اللهرسولصدقعلىبالغةدلالةالقراءاتتعددفي:ثالثآ

وأنه،الكريمالقرآنمكانةعلىواضحةودلالة،وجلعزاللةعنتبليغه

.أ!ةءاي!ألاسورة(1)
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سحصريصذق،بلتضادوالأتخالففيهلي!،أدائهوجوهتعددبرغم

؟لهلأتتدئرىون!::تعالىقولهحدعلى،بعضابعضهويبين،بجضا

.(؟)(سيينآخيتعاييووألؤقدلئؤيحقجمخلغترآؤتؤكأنانتقزأ

بمواحدوقتفيمعنىمنلأكثراللفظإفادةترابعا

قثوبهمفى!:-المنافقينشأنلهي-تعالىقوله:ذلكأمثلةومن

،2،(بولتتخننبماكألهؤأآليؤ؟ثعذؤت!مرضاآلئه"همد!فاصض

ئودط(ئكذ!قرئتكما،بالتخفيف(ئودطيكد!قرئت

،خرىالأالقراءةتفيدهالذيغيرمصىتفيدقراءةوكل،(3)يدبالتشد

صادقينغيرألهمتفيدالتحفيففقراءة،المنافقيرفيمتحققانوالمعنيان

!هشث(ولاقإذاجآءكآفتفقونه!ه:تعالىقال.رأفعالهمأقوالهمفي

لكذبوق!(قتععينآإنالقهوقتنه!ؤآ،لزسموثهتلئ!مقغت*هتلآؤآلتهلرشحولإتلئ

رلههعنيملغهماكللمحيغتهم!اللةرسولئكذبونأنهمكصا،(01الماسقود)

وعلا.جل

الفقهية:الأحكامبعضفيالقراءاتاختلافتأثير:خامسا

مجالفيهاوللاجتهاد،ظنيأغلبهاأنالفقهيةحكامالأخواصمن

،خاصدوحهالمقارنالفقهفيالمسلميلحظهماوهذا،رح!

028الحعحاءيمورو(1)

.؟.الحقرةسورة('.

(208ء2207/لم))3(امطر:ات
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وضحها،كثيرةأسبابالفقهيةالفروعفيالعلماءبنوللاختلاف

."الفقهاءاختلاف"أدعباب:مسهمىتحتخاصةموضوعاتفيالعل!اء

القرآنية.الكلماتبعضفيأكثرأوقراثتينوجود:الأسبابهذهومن

ولمجتحثونتث!:تعالىقوله:ذلكفيالواضحةمثلةالآومن

نقربوممنؤلالمعجع!آفيليمهممأءآقآغتزلوأفلهؤآدىلمجيمقآعيئ

(؟)!كلهق!ختئ

والتشديد:التحفيف:قراءتان(يطهرن!م:تعالىقولهففي

.(يطقلين!،(يطفلين!

للزوجفيحل،الدمانقطاعوهو،الطهرأصلتفيدالتخفيضفقراءة

كالحنفية،الفقهاءبعضذلكوعلى،الدمانقطاعبمجردزوحتهمحاشرة

.(2"أيامعشرةوهي،الحيضمدةكخرلأالانقطاعهدايكونأنبشرط

يحصلوذلك،الحيضمنالنحساءطهرفيالمبالغةتفيدالتشديدوقراءة

.(3"العلماءجمهورذلكوعلى،والاغتسالالدملانقطاع

مثلةوالأ.الفقهاءبينالاختلافسباب1منالقرائتساخشلاففكان

.كثيرةذلكعلى

.222:البقرةسورة(1)

/88)القرطيتعسير:انظر(2) rلحدها(وما

السابق.رالمصد(3)
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مة،الأهذهشرفعلىواضحةدلالةالقراءاتاختلاففي:سادسأ

الشوائب،منخالصةنقيةالإسلامرسالةحملعلىمينةالأمةالأوأنها

-القرآنولالأالتشريعمصدرعلىحافظتوأنها،تبديلأومخريفبدون

الصحيحةسانيدبالأ،كثرتهاعلىوقراءاتهوجوههبجميع-الكريم

ينزلالكتابكانحيث،السابقةالآممفيحدثماعكسعلى،المتصلة

اللهبآياتواشتروا،وبذلوا،حرفواذلكومع،واحدوجهعلىإليهم

قليلا.ثصأ

:ا!لإعجازوجوهتعدد:سابعآ

سورةأقصربمثلأوعبمثلهيأتواأنفيالعربتحدىالقرآنأنالمعلوممن

كانماغرارعلى،متعددةبأساليبالقرآنيأتيأنيقتضيوهذا.مفه

الحجة.عليهميقطعحتى،الأساليباختلافمنبينهميجري

مغوآدئهبآلهؤههمليطمؤألهؤرآدتهثرلدون!:تعالىقوله:ذلكأمثلةومن

(1)(آلبهمرونلهؤررءقتؤ!يرة

ضتتم!،(ئوليهضتتم!م:بقرائتين(نورهمشم!:تعالىقولهقرئ

.(ئورة

وأ،للتخفيفمعمولهإلىالفاكلاسمإضافةفيللعربلغتانوهما

(2"الاستقبالأوللحالكانإذاالفاعلاسمفيصلالأوهو،إضافتهعدم

إذامعجزالقرآنأنعلىللدلالة؟البيانيالإعجازأنواعمننوعفهو

.آخرىبقراءةقرئإذامعجزأنهكما،همعينهةبقراءةترفى

بر8الصفسورة(\"

.(2/032)طالص!بيبىلمكيع!لاالقراءاتوجرهعنالكشفانطر(3)
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التمرأءاتممنل

.وتراءةقرآنايقرأترأمصدر،قراءةجمع:القراءات

بينهاليس،كثيرةتعريفاتفلها:القرإءاتعلماءاصطلاحفيأما

:نرقكبير

بكيفيةعلمالقراءات":بقولههـ(833ت)الجزريابنالإمامفعرفها

1الناقلةبعزوواختلافهاالقرآنكلماتأداء ( )O).

علم":بأنهاهـ(239ت)القسطلاليالدينشها!الإماموعرفها

،والإعراب،اللغةفيواختلافهم،اللةلكتابالناقليناتفاقمنهيعرف

وعير،والاتصالوالفصل،والإسكانوالتحريك،والإثباتوالحذف

.السماعحيثمنوالإبدالالنطقة!يهمنذلك

معزواواختهلافهاالقرآنكلماتأداءبكيفيةعول:يقالأو

.(2""لناقلته

أصين:صليدورالقراءاتعلمأن:التعريفاتهذهوخلاصة

داءالأذلكأكادسواء،القرآنيةالكلحاتأداءكيفية:الأولالأمر

فيه.مخشلفأأم،الكيفيةلهذهالناقلينبينعليهمتفقآ

المقرئينصسحد(؟)

(r)(071/؟)القراءأتلفونالإشاراتلطائعى.
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الكيفيةهذهتلقواالذين،الأئمةعنالصحيحالحقل:الثانيالأمر

.!ظاللهرسولءلىالمشصلةالصحيحةسانيدسالأ

يكفيولا،العلم!هلعنالتلقي:القراءةشروطمنكانولذلك

ال!خص.منخذالأ

ط،+كا!+طلأء5،

)(
p
w

11
م!ئي!ق

ين++
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السب!ةبا،حرفت12القرأقةمحلى

رم!الاأول-الكريمالقرآدبهانزلالتيالسبعةحرفالأأنالمعرو!من

اللهرسولحياة!ينصتىماومحها،متهواتوالقلانقلماىحها،حدآكشيرةكات

عارضه!عحياتهمنخيرةالأالسنةوفي،سنةكلمنرمضانفيظي!

بقي،ومانسخلمابيانالمعارضاتهذهوفي،مرتينبالقرآنالوحيئ

بكرأبيعهدفيالقرآنحمعفياتبعتالتيالقواعدمنكانولدلك

.الأخيرةالعرضةفيثبتتقدالقراءةتكونأد:عنهالئهرضي

إلىأسر":قالتتمه!الئهرسولبنتفاطصةعنبسندهالبخاريروى

العامعارضيوأنه،سنةكلبالقرآنيعارضنيكانجبريلن1تمي!الي

.(؟)،أجليحضرإلاأراهولا،مرتين

الذيسواء،غد!اللهرسولعلىنزلماجميعبالقراءاتالمرادكانفإذا

هيالسبعةفالأحرف،آحادأأومتواتراروىوما،ينسحلموالذينسخ

هيالسبعةالأحرف:نقولأنفيصح،فرقولا،القراءاتهذه

.القراءات

القراءةشروطفيهاتحققتالتيالمتواترةالقراءاتأردناإذاأما

منووجه،العثمانيةالمصاحفأحدوموافقة،التوإتر:وهي،الصحيحة

المتفقومن،القراءاتهيالسبعةحرفالأفليست،العربيةاللغةوجوه

.!الفبيعلىنالقر3يصضحبريلكانلهاب،القرآدمضاثلفيالبحارىأحرحه(1)
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ئصذالأنقلهاالتيالسبعالقراءاتهيليس!السبعةالأحرفأن:عليه

الشلاتةئمةالأقراءاتتحتحملالمتواترةالقراءاتلأن،المعروفىنالسبعة

يضأ.أ

ص!رحبالأالمتواترةالعشرالقرأءاتعلاقةفيالعلماءآراءنوضحأنلقي

:رأيانالمسألةفيوللعلماء،السبعة

وهو،السبعةالأحرف!محرفأتمثلالعشرالقراحاتأن:الأولالرأي

.الطبريجريرابنالإمام:ومسهمالعل!اءبعضرأي

الأمةحملعنهاللهرضيعفانبنعثمانأن:ذلكعلىوحجتهم

وأذ،قريشحرفعلىوكانتالأمصار،إلىأرسلهاالتيالمصاح!على

نسخت.وقدةم!الاعلىللتيسيرالأمربدايةفينزلتقدالأحرفبقية

إحراقمنعنهاللهرضيعثمانفحلهمماالرأيهذاأصحابويستشسهد

عنهم-اللهرضي-الصحالةيكتبهاكانالتيالمصاحفبقية

.آ1)لاءنفسهم

الذيوهو،السبعةفرح!الا!محرءالعتنرالقراءاتأن:الثانيالرأي

-تقدمكما-السبعةحرفالأد!ال،المقبولةالقرأءةلهثروطميهمخققت

الشروطفقدبسبب،شاذآبعضهاروىر،لعضهاونسخ،كثيرةكانت

رحديثآ،قديمأالعلماءجمهورعليهماوهذا،بعحهاأوالمشقدمةالتلاثة

http://www.al-maktabeh.comمثاكر."حح!الشجحتحقيئ(1/85،95)الطبرىتعسيرا!طر(1)



،والعشرةالسبعةعناليومالمثهورةالقرإءات":الجزريابنالإمامقال

كثر،منقلالأؤلعصارالأفيمشهوراكانماإلىبالنسبةعشروالثلاثة

اليقير،علمعلحهيعرفدلكعلىاطلاعلهمنفإن،بحرمنونذر

لاأمماكانواالمتقدمينالأئمةأولئكعنأخذواينالذالقراءن1وذلك

أكثر،-أيضأ-عنهمأخذواوالذلمجن،تستقصىلاوطوائف،تحصى

وكان،الضبطوقل،الخرقواتسع،الثالشةالمائةكانتفلهما،جراوهلم

ةمئ!الابعضتصدى،العصرذلكفيكانمماأوفروالسنةالكتابعلم

.(؟)"القراءاتمنرواهمالضبط

يأتي:بماعليهفيرد،الأولالرأيأصحاببهتعلقماوأما

عنه-اللهرضي-عثمانيجمعأنمقبولولابمعقولليس:أولأ

يجكمتعالىاللهأنزلهاالتيالسبعةحرفالأمنواحدحرفعلىالناس

بها.يتلىغهـوالقرآناللةرسولوتوفي،كثيرةوأسرار

لأن؟وتركهالكريمبعفالقرآنإهدأرعليهيترتب-صحلو-هذاإن

منجزءحذففإذا،منهوأجزاءالكريمالقرآنأبعاضانحتلفةالقراءات

لموهذا،تعالىاللةبحفظمحفوظأولاكاملأالقرآنيكنلمالقرآن

عليها.ومنالأرضاللةيرثحتىيكونولنيكئ،

موافقةكانت،عنهاللهرضيعثماننسخهاالتيالمصاحفأن:ثانجئما

.(33/؟)الر(1"
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عنه،الئهرضيبكرأبي:ولالأالخليفةعهدفيكتبتالتيللصحف

عهيف،اللهرسوليديبينكتبماعلىمشتحلةالصحفهدهوكانت

.خيرةالاالحرضةفيوثبت،تلاوتهتنسخولم

أهللقراءةموافقةتكونحتى،صتعددةالمصاحفجعلأفغير

الصحابةصعالممصحفكلومع،المصحفإليهسيرسلالديالقطر

.القراءةالناسلمحعفم-عنهماللهرضي

فالقراءات،والشكلالنقطمنخاليةكانتالمصاصهذهأنومعلوم

المصاحفكانتذلكيحتملوالرسمأكثرو1بوجهينتقرأأنيصحالتي

عف!!ئثونك:تعالىقولهمثل،واحدةبطريقةالجصيعفيتكتب

."1"(.لي!يلتاو!عغلهئمحبيرفيالصآ!تمتممحيفلؤآآتخغر

الكلمةورسم،بالثاءكتير(!قرئتكما،بالباء!كحير!ترئت

القراءتس.يحتول

(2)(00جديموقالهيمقبتتإكسموأإنءامواآلدينتأتها!:تعادقولهومثل

التثبت.!م(فتثبتوا!قرئتكما،التبينمن(فتبينوا!قرئت

يحتملهحا.والرسم

2؟08المقرةسورة(1)

6:الححراتصورة(2)
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كلفييكتبكانفإنه،واحدبرسمالوحهينيحتمللاماأما

المصحف.إليهسيرسلالذيالقطرتراءةبحسبصصحف

منها:،كثيرةذلكعلىوالأمثلة

آلله.إنيتيئؤيغقوبتييهبهلىإلرهوؤؤضئى!:لىتعانوله-1

.(1)(لأإتفوثنمحلآللإينآتكغلم!كلتئ

بنجهإبراهيمبهاوأوصى!والشامالمدينةأهلمصحففيكتبت

الشامي.عامروأبن،المدنيينحعفروأبينافعتراءةوهي.(ويعقوب

."2القراء)باقيقراءةوهي(ووصى!المصاحفبقيةفيوكتبت

اه!ض!عوجثؤزئحخضنمغعرةإكوصسايىلمحوأ!:تعالىقوله-2

.(3)(00لأغىؤآلش!مؤتآ

بدون(سارعوا!:الشاميوالمصحفالمديةأهلمصحففيكتبت

جحفر.وأبيعامروابننافعقراءةوهي،واو

القراءباقيقراءةوهي،بالواو!هوسارعوا!:المصاحفبقيةوفي

.(4)العشرة

قئمشله!طآميزثولئههئل)!يييسننعقوأقلأأثكؤوما!و:تعالىقوله-3

801صأيىللدمصاراذمصاح!رسمكيالمقعوال!-0321القرة!ورة(؟)

فضلاءالثر)1/814(!احتإ.رظهلا(2)

.331:عمراد"لسورة(3;

.(488/؟)الإتحاف:اسو(4)
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رجةدأغنهمؤليكأوفقلتفتجعآقتلىمننفقمنكوئنآلأزنههلايسمتتوىوآ

.(1"!و..ئت!حلآدتةأؤغذؤئهلاؤق!لوأتغدمنآئققوألدلهينمنآ

وهي،(الحسنىالئهوعدوكل!:الشامأهلمصحع!فيكتبت

عامر.ابنقراءة

.!3)القراءباقيتراءةوهي،بالنص!!ؤكلأ!:المصاحفبقيةوفي

اللهحاتصالعديديحدالقراءاتكتبلهييطالعالذيأن:ثالثآ

عثمانأنعلىواضحةدلالةيدلالذيمرالأ،القراءاتبعضفيالعربية

فقطقريعشحرفعلىالاسيجمعلم-عنهاللهرضي-

ذلك:أمثلةومن

عوالسربالصادبير(وصراط،الصراط)قىاءةفيالقراءاختلص-1

.لإشماموا

(1السرص)ا!نمشتقةنهالأ؟صلالاوهي،العربعامةلغةالسينفقراءة

البلع.وهو

لعةالإشماءوقراءة،خاصةقريشلغةهي،أخرىلغةالصادوقىاءة

.(3)سيق:مثلالعرببعض

.؟.:الحديدسورة(1)

*(52"/2)ا؟تحا!:الطر(2)

،r)(3ءآ/1)والإتحا!ى،08عىررعةلأليالقراءاتححة:الطر.
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أوالح!ملأؤ!ولمنآ!وإ!:تعادقودفيالقراءاختلف-2

،والأعراف،البقرةفي:الكريمالقرآذمنمواضعخمسةفي(لادم

وطه.،والكهف،والإسراء

للملائكة(!لفظمنالتاءبضمجمارأبنروايةمنجعفرأبوفقرأ

.!اسجدوا!فيالجيملضمةإتباعأ

يأ،الضمالتاءكسرةإشمام"وردانابن"روايةمنعنهرويكما

".والضمالكسربينمشتركةحركةتكون

الخالص:الضمقراءةوجه:كقالوأالقرائتهينهاتين:العلماءوخهوقد

محرىاللازمةللكسرةإجراء،الضمةإلىالكسرةمنالانتحقالثقل

.شنوءةأردلغةوهي،العارضة

الهمزةأنعلىتنبيها،الضمإلىالإشارة:الإشمامقراءةووصجه

بها.البدءحالةمضمومة-الوصلهمزةهيالشي-المحذوفة

.(1"العربعامةلغةوهي،ا!لصةبالكسرةالقراءباقيوترأ

،كئيرةمواضعفيالقرآنفيورد-السلامعليه-""إبرأهيملفظ3

لالورلفبالأبعضهاوفي،القراءلجميع(إبراهيم!بالياءبعضهافيقرئ

.ذكرانوابنهشام:راوييهبينالمواضعبعضفياختلافمع-عامر

.(1/387)والإتحا!،(12؟،2/012)الحرريلالنالر:الطر(1)
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عاعةلغةالياءوقراءة،الشامأهللغةالألفقراءةإن:العلماءقال

.(1)العرب

ف!تقفهيهءدمنكخعنترتذمنءاتنوألذينآيأيقا!:تعالىقوله-4

.(2)!..ؤ!توتةؤم!حيلتهكلبقواصآتآيئ

مكسورة:بدالين!يرتلإذ!جععروأبو،عامروابن،نافعقرأ

.الحجازأهللغةوهي،الإدغامبفك،فمجزومة

وهي،للإدعاممشددةواحدةبدال(يرتذ!العشرةالقراءباقيوقرأ

.(3"تميملغة

وهو،الكريمالقرآنفيجاءحيت(تغثم!لفظفيالقراءاختلف-ء

ربكموعدماوجدتمفهل...!موضعانالا!عراففي:مواضعأربعةفي

.!المقربينلمنوإيكمنعمقال!ع!نعمقالواحقأ

.الصافاتفيوآخر،الحثعراءفيوموضع

كالة،لغةوهي،البنبكسرالأربعةالمواضعهذهالكسائيقرأ

يل.وهذ

.(4)العربباقيلغةوهي،العينبفتحالباقونوترأ

طالب!ديسلمكي.وحححهاوعللهاالسعالقراءاتوحرهصن!كلاانطر(1،

,5oI/؟)والاتحا!،(263/؟" o).

.45:المائدةرة,س(3)

(r)(385/؟)الإتحاف:الهظر.

2t)الابقرالمصد(4) 9 I).
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،نبياءوالأ،الإسراءفي(أث!لفظقراءةفيالقراءاختلف-6

الكححرمعالفاءبتشديدجعفروأبو،وحفص،نافعفقرأ:والأحفاف

منونة.

تنوين.غيرمىالفاءبفتحويعقولص،عامروابن،كفيرابنوقرأ

تنوين.بدونالفاءبكسروالباقون

.(؟)الحجازأهللغةوعدمهالتنوينمعوالكسر،قيح!لغةفالفتح

مقرأد؟والشعراءالإسراءفيو!*القسطاس!لفظفيالقراءاختلف-7

لضموالباقون.القافبكسر،وخلف،والكهممائي،وحمزة،حفص

.القاف

.(2)غيرهملغةوالكسر،الحجازأهللغةفالضم

وأ!سدت،الغرضلهذاألفتكتبوهفاك،كثيرةذلكعلىوالأمشلة

!أالعربيةواللهجاتالقراءات"كتاب:مئلالعربيةاللهجاتإلىالقراءات

العربيةاللهجاتمنالمقتبس":وكتاب،حمودةالوهابعبدللدكتور

كتير.وغيرهما،محيسنسالممححدللدكتور"والقرآنية

علىالنهاس-عنهاللةي!ر-عشمانجمع:معنىفيقيلماوخير

!يواستقر،كوناللةرسولعنتواترماعلىجمهمهو:واحدحرف

الكثيرةللقراءاتبالنسبةيمثلوهو،تلاوتهتنسحولم،خيرةالأالعرضة

.!2/691):السالقرالمصد(1)

(2/791،الالقالمصدر(2،
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(مر-عنهاللهرضي-أنهبدليل؟واحدأحرفأبهايقراونالناسكانالتي

عنهح-اللةرضي-الصحابةكانالتيانحتلفةالمصاحفبإحراق

كانوبعضها،ت!سنقدبعضهااحرفمنفيهالما؟لأنفسهميكتبونها

الصلاةبيان:مثل،الألفاظبعضلمعانيكه!اللهرسولمنتفسيرأ

الععحر.صلاةبانهاالومهمطى

عنه-الئهرضي-عثمانأنيرونمنبهايتعلققدالتيالشبهومن

نأ-تعالىاللةرحمه-البخاريروىام:واحدحرفعلىالناسجمع

المصاحف:نسخراالذينالقرشيينللرهطقال-عنهاللةرضي-عثمان

بلسانفاكتبوه،القرآنمنشيءفيثابتبنوزيدأنتماختلفتمإذا"

.(1)(1بلسانهمنزلفإيخا،قريش

وبينبينمهالواقعالتعارضيدفعبمافسروهالعلماءلكن،صحيحثروالأ

اللهجاتسائربينجمعتالمتراترةالقراءاتأنمنعليهمجمعهوما

الامر،أول:أي!بلسانهمنزلفإيخا"لقولهالمرادبأن،الفصيحةالحربية

سبعة.علىنزولهوقبلالأمةعلىالتخفيفربه!غالرسوليألأنقبل

.أحرف

قري!.بلساننزلالقر7نأكثر:المرادأنأو

كلمة:هيواحدةكلمةفيإلاخلافيقعلمأنهومعلوم

.بالهاءو1بالتاءتكتبهل،البقرة!سورةفي(2)(آلتابوت

.القرآدحمعباب،القرآديهاهـلهضاثلفيالبحاريأخرجه(؟)

(..سكينةلهبهالتابوتيأتيكمأدملكهآيةإدنهميهملهموقال!:نعالىقولهمي(2،
.248:السقرة
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مذهبمعتمنيأبالتاءرسمتوقد،فقطبالرسممتعلقةفالقضية

.(1)الأخرىاللهجاتإهمالعلىيدللاوهذا،الكتابةفيقريمق

الأحرفهيليستالعشرالقراءاتأن-تقدممابكل-فثبت

نسخ،قدكانوبعضها،ذلكمنأكثركانتالسبعةحرففالأ،السبعة

المقولة.القراءةضروطفيهاتتحققلمبرواياتنقلالآخروالبعض

الفصيحة،العربيةاللهجاتسائرتشولالعشرالقراءاتأنثبتكسا

حرفهوواحدحرفعلىالناسيجمعلم-عنهاللهرضي-عثمانوأن

.-عنهاللهرضي-عنهالمرويثربالأالمرادوضحكما،فقطتريش

حزءوأنها،السبعةوالأحرفالعشرالقراءاتبنالعلاقةتتضحوبذلك

كلها.وليست،منها

!زاففئع!بهحهل!لمق!صص!ثلأكظلط!

.(207/1،208)للسحستايىالمعاحص:كتا!الطر(9)

-39-
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القرأءأتنشا!

ن!مخقه!اللهرممصلعلىالمح!يمالقرآننزولبدايةأنفيهشكلاالذممط

آقرأبآسميرئبنآلذىقققج!:تعالىالقهبقولبدئحين،المكرمةمكةفي

!تيلمقالإلن!منغتزآلقلىهعفؤبألدىآج!رممأفرأؤزدكأ8لخبئمنقي!نمتقآخلق

العلق.شورةمنالآولىالخصسالآياتوهي

أنزلما-عنهماللهرضي-أصحابهيبلغأن-ذلكبعد-!ال!وأمر

ورئكوربهبز8رفيزقزألمذثرمجاه!أ!!:تعالىقولهفنزل،ربهمنإليه

.(لرخزفأ!جزؤآهقظفرؤثابك8

بهينزلكانماكلأصحابهيقرئفأخذ،ربهأمرغي!امتثلوقد

ولهجتها.تريشغهـبلغةعليهينزلالقرآنوكان،السلامعليهجبريل

واحد،حرفعلىالقرآنقراءةفيمشقةأصحابهفيتمي!وجدوقد

وعلاحل-ربهمنوطلب،حاديثالأمنالعديدفيذلكتقدمكما

أمتهيقرئأنوأمره،ذلكإلىتعالىاللهفأجابه،أهمتهعنيخففأن

.أحرفسبعةعلىالقرآن

المدينةفيأو،مكةفيذلككانهل،العلماءبينخلافوهناك

؟الهجرةبعدالمنورة
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غي!مكثحيث،المكرمةبمكةكانذلكأنوأرجح،للعلماءسأيان

المدةهذهالأمةتظلأنبمعقرلوليس-تقريبأ-سنةعشرةثلاثفيها

تخفيف.بدونالطويلة

يزلبماأصحابهيقرئاظي!الرسولبدأالسبعةحرفبالأالوحينزلولما

:كثيرةلا!سبابغهم!عفهخذالأفييحتلفونكانوالكنهم،عليه

أحكامأهلهالتعليم،الأمصاربعضإلىبعضهمإرسال:منها

.الإسلام

اللةسبيلفيوالجهادالبلادبعضفتحفيبعضهم:الثتراكومنها

تعالى.

جعلتهمالتيمورالامنذللثوغير،الرزقتحصيلعلىالسعي:ومنها

اشتهرأنهإلاظي!اللةرسولعنخذالأفييتفاوتون-عنهماللهرضي-

وهم،ورواياتهقراءاتهبجعيع،كلهالقرآنبحفظالصحابةمنجمع

وأتي،ربحةالأالخلفاء:وهم،عليهمةحئ!الاقراءاتأسانيددارتالذين

وأبو،ثابتبنوزيد،الدرداءوأبو،مسعودبناللهوعبد،كعبابن

.(1)جميعأعنهماللهرضيوغيرهمالأشريموسى

انحتلفةالأمصارفيذلكبعد-عنهمالنهرضي-الصحابةانتشرثم

.!يغاللهرسولمنتلقواحسبماالنالىويقرئون،العلمينشرون

الاتقاد،!عدماوما177صللقرطي،المريرالكخا!لهضائليىالوحيز:راحع(1)

.(مالحدوما222/؟)لل!يوطي
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ءني،الأ4رصلمشاووبىتلقاهالذيالمقدارلاختلافوتمعأ

تلاميذهموفي،الصحابةعنأخذو!الدينالتابعينفيالنقلفل!خا

أيضأ.

فينكر،القرآنقراءبينالنزاعودلت،لذلكتبعأالقراءاتفكثرت

أخذالذيشيخهمنيسمعهالمقراءةسماعهبسبببعضعلىبعضهم

التيالقراءاتأوالسبعةالأحرفأن:ذلكفيالرئيعىالسببولعل

خلالنسخقدبعضهاوكان،كثيرةكانتظي!أدتةرسولعلىنزلت

كلمحق!اللهرسولبهايعارضالسلامعليهحبريلكانالتيالمعارضات

مرتين،القرآنعارضهاك!اللهرسسولفيهقبضالذيالعاموفي،مرةعنة

.(1"مشهابقيوما،الأحرفهذهومنالقر!نمننحمخمالهوبين

فلما،تقدمتالتيللاسبابالصحابةبعضإلىالنسخهذايصلولم

وأمر،مرالأهذا-عنهاللهرضي-عثحانتداركالاختلافهذاحدث

،متواترأنقلأنقلتالتيالقراءأتمخمعمصاجصعلىالاسبجى

المصاحففيهابما،ذلكعداماكل!اهدار،خيرةالاالعرضةفيوثبتت

القراءاتبعضوفيها،لأنفسهمالصحابةبعصيكتبهاكانالتيالخاصة

بنسخها.يعلمواولم،نسختالتي

.(3/57،58)للمحويالسةضرحةالطر(1)
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هذهإلىيرجعونالعلماءوبدأ،تنطفيءالفتنةهذهبدأتهناومن

أئمةالإسلامأقطارمنقطركلفيوكان،بهاالناسويقرئونالمصاحف

وتعليحه.القرآنبإقراءاشتهرواالتابعينمن

:المنورةالمدينةفيفكان

وعمر،الزبيربنوعروة،المسيببنوسعيد،القاريءالحارثبنمعاذ

وغيرهم.الزهريشهابوابن،يساربنوعطاء،العزيزابن

مكة:وفيى

،رباحأبيبنوعطاء،كيسانبنوطاووس،جبربنمجاهد

وغيرهم.عباسابنمولى،وعكرعة

الكوفة:وفي

الرحمنعبدوأبو،النضيقيمىبنوعلقمة،شرحبيلبنعصرو

قيع!بنوالحارث،ميمونبنوعمرو،جبيربنوسعيد،السلمي

وغيرهم.

:البصرةوفي

السدوسي،دعامةبنوقتادة،سيرينبنومحمد،البصريالحسن

الحسنبنوجابر،يعحربنويحى،يعمربنونصر،العاليةوأبو

وغيرهم.

:الشاموفي

أبيصاحب،سعيدبىوخليد،انحزوميشهابأبيبنالمغيرة

.(؟)وغيرهم.الدرداء

للدهيالكحارالقراءمعرمة،(430،44!/1)الحزرىلاسالحهايةغاية!لانظر(؟)

(49/1).
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رإ"!اتهاالقراءاتلمقل،القرآنأهلمنححاعة-ذلكبعد-تفرغثم

إليهم،يرحلأئمةصارواحتى،انحتلغةبأسانيدهابرواياتهاواعتنوا

سيأتي!صما-ورواتهم،والعشرةالسبعةئمةالأومنهم،عنهمويؤخذ

هـلآسانيدهم.بهمالتعرل!
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القراءأت!يتح!فعوقىظيور

مميك+بمح!

كثردفيواضحأئرالعشرةالائمةعنروواالذينالرواةلكئرةكانلقد

الأمصار،سائرفيوينشرونهايتناقلونهاالفالىبدأالتيوالرواياتالقراءات

لهاشهدي!لاالشلاثةالقروقبعدخاصة،الضبطقلالزمنتأخروكلما

بالخيرية.تم!الرسول

فييفكرصدتعالىاللهك!ابعلىالغيورينالعلماءبعضبدأهاومن

المقبولة.وغيرالمقبولةالقراءةبهايحكمدقيقةضوابطوضع

سماهالقراءاتسيهـكتابأ582المتوفىجميربنأحمدالإمامفألف

."؟"واحدمعركلمنالقراءمنخمسةفيهجهع"الخمسةكتاب"

22المتوفىالمالكيإسحاقبنإسماعيلوألف Aالتراءاتفيهـكتابآ

كثير،وابن،نافع:السبعةالأئحةمنهم،إمامأعشرينقراءةفيهجى

.(2)والكسائي،وحمزة،وعاصم،عامروابن،عمرووأبو

هـكتابآ31"المتولهىالطبريجريربنمحمدجعفرأبوالإماموألف

.(3)(1الجامع"سماه،قارئأعشرينمىأكثرقراءةفيهجمع

حسب،محددةبأعداد،القراءاتتدوينفيالعلماءتتابعوهكذا

.301صطالى.ديسهلكروالإدالة،(1/34)الننحر:انطر(؟)

.803صالديملابىالعصست:انعلر(2)

.(34/؟)الر:ا!ظر(3،
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الحخبط،كئرةفيهمتحققتالذينالاعدادفيمنهمواحدكلاحخهاد

سعة،فيفحصرها"مجاهدابن"الإمامجاءأنإلى،سانيدالأوصحة

دلك.توضيحسيأتيكما
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وسببهالقواءاتتسبيعب!اية

ي"!حأبثرأبر:موسسطءعلىالقراءاتقعرفيفكرصأوللعل

حيثهـ.432الموفىالبغدادتيالتميميمجامدبنالعباسبنموسى

.(؟)مجاهدلابنلماالسبعة":المسمىالمشهوركتابهألف

رأبي،كثيروابن،نافع:المشهورينالسبعةالأئحةقراءةفيهجمع

والكسائي.،وحيزة،وعاصم،عامروابن'عحرو

رمو،السبعةهؤلاءعلىاقتصارهسبب-تعالىاللهرحمه-وثين

مسندةقراءاتهموكانت،القراءاتبنقلوالخاصةالعامةبيناشتهرواأنهم

.آخرهإلىالقرآنأولمن،وسحاعألفظأ

تقبل،التيللقراءةوالضوابطسح!الأ-تعالىاللهرححه-بينكما

السبعة.الآئمةهؤلاءتراءإتفيمتحققةوهي

الضوابط:أوالشروطوهذه

من،حموثقونجصاعةرواها،الدصحيحةالقراءةتكونأنبمأولأ

يشترطرنالعلعاءمنالمحققونكانن4،القارىءزمنإلىالسمدأول

تر.التوا

عثمانأرسلهاالتيالعثمانيةالمصاحفلأحدموأفقةتكونأن:ثايأ

هـ-؟004شة!صلهثرقيال!كقوربتحقيقلالقاهرةiالمعاردارميهبةميطبع(؟،
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هذهأنباعتار،اله!سلاميةقطارالأإلى-عفهاللهرضي-عفانأبن

اللةرسولعنصحيحأنقلأمنقولهوماإلافيهايكفلمالمصاحف

تلاوته.تنسخولم،خيرةالأالعرضةفيوثبت،غثف

نأباعتبار،العربيةاللغةوجوهمنلوجهموافقةالقراءةتكونأن:ثالآ

.لهجاتمنفيهامابأفصحبل،العربيةلهاللعةنزلالكريمالفهـآن

،القراءاتضبطفيبالغأثرمجاهدالنمنالجليلالعمللهذاوكان

فيها.السقلوإحكام

هي:أخرىثغرة!تحأنهإلا"محاهدأبن،ابهقامالذيالعصلعظمرمع

كانوإن،لههاالأخذيصحلاالسبعةهؤلاءماعداأدالماسمنكثيرفهم

نأ-خطأ-الناسبعضفهمكما،ذلكيقصدلم-تعالىاللةرحمه

فهموهو،دمجاهاشجمعهاالتيالسبعالقراءاتهيالهسبعةفرح!الا

!رح!الابالقراءاتعلاقةفيذلكتوضيحسبقكما،صحيحغير

السبعة.

نذكرالعلماءمنغفيرحمعالقراءاتتسبيعلهي"مجاهدابن"وتبع

بم!نهم

كتمابهـألف437المتوفىالقيسيطالبأبيبنمكيمحمدأبو-؟

القراءاتوجوهعنالكشف"وكتاب،(؟)(االسبعالقراءاتفيالشحصرة"

.(2)(1وحججهاوعللهاالسبع

هـ13!9!الغدالملاميةالدارلهر،الدويعوثمحمدوتعليئلحصحيحطيع(؟،

الصعةلهروتالرسالةةس!ؤملر،رمضاريررالدهمحيالدكشورشحفينطع(2،

.-1404الشالة
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:كتابصخفهـ.444المتوفىالدانيسعيدبنعتمانعمروأبو-2

.(1)(1السبعالقراءاتفيالبيانحامع"

،(1السبعالقراءاتفيالتيسير":أل!كما

فيماهـنظم59،المتومىالشاطبيفئهرهبنالقاسمهمححدأبو-3

ألا!مانيحرز":سماهامنظومةفيالدانيوعمرلأبيالتيحسير""كتاب

أجاد،بيتآ7311بلغت"المشاليللسبعالسبعالقراءاتفيالتهاليووجه

!حازت،الرموزبطريقأصحابهاإلىالقراءاتنمسةوأتقنالمؤلم!!يها

علمفيالمحتدئونإليهايحلحأ،القراءاتمنفيعحدةصارتو،القبول

الفن،أهلعلىالقراءاتيتلقوأأدقبل،يحفظكونها،القراءات

بينما،العلمأهلمنكثيروشرحها،القبوللهاتعالىاللهكتبوقد

مخطوطأ.منهاالكثيريرأللأةالبعيوومنهاطبع،ومختصرمطول

ال!اطبية:كأصحوايرالداععلماءوص

بالمعرو!،الموصليأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينكمال-أ

كنر"يسمىالشاطبيةعلىشرحلههـ،656!سةالمتوكى"شعلة"

.(2)"الا!ماليحرزشرحنيالمعا

همهم،العلمصلهةمنحماعةالقرىأمحاسحةسعلمةدرحاتليل!حقيقهقام(1)

!هايةإلىالكتا!*ولصحقق!حيت،الصحادالسلامعدالمهيصعسدالدكتور

3041teeعام"الدكشوراه،درحةعلىلهشحصلصولالأ

القامرة!يطعع(2)
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المتوفىالمقدسبىإبراهيمبنإسصاعيلبنالرحصنعبد:شامةأبو-ب

.آ1""الا!مانيحرزمنالمعانيإبراز":يسمىشرحلههـ.665سنة

القاصح"ابن"بالمعروف،محمدبنعثمانبىعليالدينعلاء-ص

وتذكارالمبتديالقارئسراج":يسمىوكتابههـ،8"1سنةالمتوفى

.،2"المنشهيالمقركأ

هـ3041سنةالمتوفىالقاضيالغنيعحدالفتاحعبدالشيخشيخنا-د

الوافي"كتابهوسمى،وسهلةواضحةبعبارة،وافيأشرحةالشاطبيةشرح

.(3""الشاطبيةشرحفي

فيالعلمطلا!بدأوقد،حرجولافحذث:انحطوطةالشروحأما

علىبهاليحصلوا،الشروحهذهبعضيحققودالختلغةالجامعات

علهية.درحات

Yسةالحليالبابيمصطفىككشةطبع(9) 9 A\عوص!ةعصهإلراهيمافيهـشحقيش.

يل!ال"السبعالقراءاتلهيالههمععيثكتهاهـ"همعوببروتالقاهرة!يطمعاتعدةطع(2)

هـ؟711مةالمشو!ىقيالصصالوريعلىالحس!

والكفالثريمالقرآدلترمححدالرحرعدوسطصعة!يهةميالقاهرة!يطع(3)
الإ!لامية.
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الثلىثت12القرا!يمرحلة

السبعالقراءاتأل!

ماصحةعدم:وهوالقراءاثتسبيععننتجالذيالخاطيءالفهم

كتبأيصنفرنالمتأخرينالعلماءمنالمحققينبعضجعل،وراءها

فيوخلف،ويعقوب،جعفرأبي:الثلاثةالأئمةقراءاتيضمنونها

.الخاطيءالفهمهذاالناسأذهانمنيرفعواحتى،اختياره

الجزرىمحمدبنمحمدبنمحمدالدينشمس:المحققالأمامفجاء

83سنةالمتوفى rللإمامالسبعالقراءاتالتيسيرفي"كتابإلىهـفأصاف،

وخلف؟،ويعقوب،جعفرأبا:الشلاثةالأئمةتراءة،الدانيعمروأبي

.(؟"التيسيرلاتحبير":سماهكتابفي

فيالمضيةالدزة":سماهكتابفيالثلاثالأئمةهؤلاءقىاءةنظمكما

.(y)،المرضيةالثلاثالقراءات

هؤلاءقراءةفييطعنمنعلىيردأنيريد-تعالىاللهرحصه-وكأنه

القراءاتفي..."التسميةبهذهالنظممذاسمىولذلك،الأئمة

كمابهاويقرأ،السندصحيحةقراءتهمأن:ومعناه،المرضيةالثلاث

السبعة.الائمةبقواءاتيقرأ

الفتاحعبداليخلشيحاالتعليقاتبعصوعليه،وحلصالقامرةفيطبعاتعدةطبع(؟)

.تححاويالصادقحمدوالنح،القاضي

;f)افطوطومها،المطبوعشها،شروحعدةوعليه،متداولطبوع.
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لبعضشيوخالثلاثةالأئمةهؤلاءبعضأن:هناإليهالإشارةتجدرومما

السبعة:الأئمة

نافع.الإمامشيوخمن،جعفرأبوفالإمام

فيوخلف.مدرستهوحامل،عمروابيالإمامتلاميذمنويعقو!

وهي،قراءاتهمتهملفكيف،حصزةعنولالاالراويهو،اختياره

القليلفيإلاعنهاتخرجولا،قراءاتهمتواترعلىالمتفقللأئمةصلكالأ

.السادر

:العشرةالقراءاتيجمعان،آخرانمؤلفانالجزريابنوللإمام

والرواياتالطرقميهحمع(1)العشر"القراءاتفيالنشر":أحدهصا

لهيمرجعأوثقغداحتى،ورواتهمالعشرةالأئمةلقراءاتانحتلفة

والعامة.الخاصةلدىالقراءأت

ما!يهنظمجيدنظموهوالعشر"القراءاتفيالنشرطيبة":ثانيهما

أقىبفيإليهوالرجوعاستظهارهيسهلحتى"النشر"كتابفيجاء

وقت.

.انحطوطومنها،المطبوعمنها،شروحعدةالمقهذاوعلى

محمدبنمحمدبنأحمد:النافىابنشرح:المطبوعةالشروحومن

هـ.859سنةالمتوفىالجزري

المبعمحصدعليالحبمراحعةطبحاتعدةطع(؟،
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أبو،محمدبنمحمدبنمحمد:النويركيالثيخشرحطبعكما

ابنالامامتلميذهـ.857سنةالمضوفىالنويريالدينمحبالقاسم

.(؟"وأتقنها،الطيبةعلىالثروحأوسعمنومو،الجزوى

منالعلصاءمن،النمطهذاعلىالقراءاتفيالتأليفاستمرومكذا

العشر.القراءاتفييؤلفمنومنهم،السبعالقراءاتفييؤلف

الأئمةقرإءاتيتلقىمنمنهم-أيضأ-الغرارهذاعلىالحلموطلبة

منومنهم،الثلاثة،لأئمةقراءاتاليهايضيفمنوصهم،السبعة

الأئمة.منإمامتراءةأو،الرواياتمنروايةعلى!قتصر

لالأرمر.الإلهلاميةالبحرثمحصعوطبعه،!سةالرالعتاحعبدالدكتورحقف(؟)
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ت12القوأمحلكلفخلى

كانتوإذا،العلمذلكموضوعمنتنيعالعلوممنعلمأيمكانةإيئ

وكيفية،الكريمالقرآنكلماتحرليدورإنماالقراءاتعلأو،القراءات

مكانةتكونأنشكفلا،المتصلوالإسناد،الصحيحبالنقل،أدائها

وبالتالي،المنازلعلا1فيالعلومسائربينومنزلته،عظيمةالعلمهذا

المقربين.الملاثكةمعالعلملهذاوالمعلمون،لهوالحاملونأهلهيكون

لأيةئيوآلخالليمنمابينعقيز*!،تةوثكنئث...!كتعالىاللهقال

."1"(تتننيلضنصكييحميوطعلإتدتلإر*من

."2"(ؤ،لؤجمخفوفيةمخيربؤهوقزءان!:تعالىوقال

.(r"(وعلمهالقرآنتعلممنخيركم):الصحيحالحديثوفي

وتعليمه،الكريمللقرآنالعظيمةالمكانةهذهالصالحالسلفعرفوقد

وتعليما،تعلمأ،الكريمالقرآنلتلأوةحياتهمووقفوا،عليهافحافظوا

"إن:مح!اللةرسولعنهمقالهماواستحقوا،المشازلأعظمبذلكفنالوا

هم،القرآنهل1":قال؟اللهيارممولهممن:قالوا"الناسمنأهلينلئة

.آ4)"وخاصتهاللةأهل

.42-4؟:لهصلتسورة(1)

.22-12:البروخسررة(2)

باب:داردوابو،(2705،رقميثحد-نالقرفضائلكتاس:البخارىاحرحه(3)

(؟452)رتمحديثالقرآنقراءةثواب

.(512)رقمحديثساحةالهىأخرحه(4)
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تقل!إنك:-عنهاللةرضي-مسسعودبناللةلعبدقيلأنهروىوقد

أحثالقرآنوتلاوة،القرآنعنضعفتصمتإذ!إني:فقال.الصوم

.(1""إليئ

لما:يقولهـ(74ت)الجليلالتابي،السلميالرحمنعبدأبووكان

هذا:يقول"وعلمهالقرآنتعلمعنخيركم":الشريفالحديثيروى

الكوفةبجامعالناسيقرئبقيوقد.هذامقعديقعدني1الذي

اللةرضي-والحسينالحسنقرأوعليه،سنةربعين1منأكثر

.!2"-عنهما

قراءاتهووجوه،تلاوتهكيفيةمنبهيتعلقوما،الكريمالقرآنففضل

علمأنكما،وعلاجلربهمنالعبدتقربالتي،الأعمالأفضلمن

نفعها.1والعلومأجلمنفيهوالبحثالقراءإت

ينبوعالقرآنفإن:وبعد...":القسطلانيالدينشهابالإمامقال

الشرعقراعدومبنى،ومبدؤهاالمعارفومعدن،ومنشؤهاالعلوم

إلايتحققلامحانيهعلىوالاستشراف،ورأسهعلمكلوأصل،وأساسه

لغرائبهامنتهىلاالشيحقائقهافييطهمحولا،ومبانيهرصفهبفهم

صارثمومن،رواياتهواختلاف،قىاءاتهبوحرهالعلمبعدإلاودقائقها

.(3/؟،العشرالقراءاتيىالر؟الهظر(1)

.(1/6)القراءاتلفنودالإ!تاراتلطاتف(2)
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بشرفيشرفعلمكلكان!أذا،النافعاتالعلومتجل1منءاتالقرعلم

بأنهموخاصتهاللةأهلهمالذين،أهلهخع!جرمفلا،متعلقه

البادخالشرفبهذاوناهيك،خليقتهمنوالمجتبرن،بريقهصالمصطفون

السابقة،والمنازل،اللاحقةالفضائلعنلهممامع،الراسخوالمجد،

.(1)"ئجلىالأمدطولغلىومحاسنهم،تتلىأبد!فمناقبهم

،افيصصصطويربرا!لا!اخ!ذأل!!% ءبئكا"1،

ؤأؤترمرقىج!نخما!
ص

ط

مرج!

.(1/6)إتالقرلفورالاشاراتلطانف(؟،
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2القرأحاتأ!طلىا!مب

،القراءاتعلحاءلسنة1علىورودهايكثرللقراءاصطلاحاتهناك

الوج!،الطريق،الرواية،القراءة:وهيالمقامهذافيبهاالتعريفينبغي

الفر!ق.،الأصول

:القراءة:أولأ

صتالرواةعليه(جمعمماالقراءاتأئمةمنإمامإلىنسبماكلهي

يوقى-تاينن!-الفامخةسورةفي-تعالىقولهفيكما،الإمامهذا

وأبو،وحمزة،عامروابن،عمرووأبو،كثيروابن،نافعترأها!لذكت1

الألف.بحذف(ضيلث!جعفر

ضايك(!:العاشروخلف،ويعقوب،والكسائي،عاصموقرأ

الكلصةقراءةنقلفييختلفوالمالأئمةهؤلاءفرواة،الألفبإثبات

.كذافلانتراءة:تسحىولذلك،المذكورة

الرواية::ثانيأ

عنهأخذسواء،الأئحةهؤلاءمنإمامعنالآخذإلىنسبما:هي

بواسطة.أم،مباشرة

ايةورو،ح!اشعنقالونرواية:مباشرةالإمامعنالروايةأمثلةفمن

عاصم.عنشعبة

بوالهسطةفإنه؟عمروأبيعنالدوريرواية:بواسطةالروايةأمثلةومن
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أبيعنتلقىويحيى،يحيىعنالقراءةأخذفالدوري،اليزيدييحيى

.عمروابيعناشتهرتالدوريروايةانإلا،عهمرو

السورتين.بينالبسملةإثباتنافيعنقالونرواية:ذلكأمثلةومن

الطريق::ثالثأ

متل،نزلوإن،الإمامعنالروايعىالآخذإلىنسبماكلوهو

حفص.عنالصثاحبنعبيدوطريق،ورشعنالأصبهانيطريق

مقالوذ،السورتينبينالبسملةإثباتفياختلافهم:ذلكأمتلةومن

.تقدمكمايثبتها

بمذلكفيعفاحتلففقد:نافععنالفانيالروايوهو:ق!روأهـا

ايةرر:السورتينبينالبسملةإثبات:فيقال،الأصبهانيعنهثبتهافأ

نافع.عنورثىعنالأصبهانيوطريق،نافععنقالون

مي،ءالرةسورةفي(ضعفا،ضعف)كلمةفيالقراءاختلاف:وعثل

المتلاتة.فيالضادبفتحعاصمعنوشعبةحمزةترأ:الثلاثةمواضعها

ررى؟،الضادبفتحالصباحبنعميدعنهفروى:حفصعنواختلف

بالضم.القراءباقيوترأ.ضمهاغيره

ورواية،حمزةقىاءة:الكلماتهذهفيالضادفتح:نقولولذلك

الملماءعديسمىومذا.حفصعنالصخاحبنعبيدوطريق،شعبة

.الائباعالواجبباتف

لوجه:ا:رابعآ
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الجميع،قطعأو،الحميعوصلمن،السورتينبينالتيالأوجه:مثل

اللاحقة.السررةبأولوالبدء،السابقةالسورةآخرعلىالوقفأو

.الاختيارفيهيجر!مماذلكوغير،الجائزالمدأوجه:ومثل

وجهبأىأتىلوانهممعنى،الجائزبالخلا!:العلماءعنديسمىوهدا

منلالدفإنه،الواجبالخلافبخلاف،عليهحرحفلاالوجوههذهمن

لأله؟روايتهفينقصأذلكعذمنهبفيءأخلفلو،بهالقارئيأتيأن

.القراءاتعين

:الأصول:خامسأ

يبنىماأنه:منها،عدةمعاناللغةفيوله،أصلجمع:لوص!الا

.غيرهعليه

يدرجالتيالمطردةالكلبةحكامالأعررعبارةفهو:الاصطلاحفيأما

الضمير،وهاء،الجمعميمصلة:مثل،المتماثلةالجزئياتتحتها

وسائر،والإظهاررالإدغام،والإمالةوالفتح،بالهمزاتالمتعلقةوالأحكام

سورةعلىمقصورةوليست،الكريمالقرآنفيورودهايتكررالتيالأمور

:الفرش:سادسآ

والسحط.النشرمعناه:الفرش

خلافاتعنالقراءاتمنجاءما:القراءاتعلماءعندمنهوالمقصود

فيالقراءاتهذهلانتشارنرلثهماوسمى،الكريمالقرآنسورفيمطردةغير
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،ح!حولالأبخلاف،السورعلىوتورعتتست!رفلافكأنها،القرآرسور

لعينها.سورةيحصولا،السورجهيععلىصح!سيفيهاالحكملهإد

فييوحدوقد،بمطردليسماالأصولفييوجدلهقد،الغالبفيوهذا

.مطردهوماالفرش

القصر،.أوجهثلاتةالبدلمدفيلهورشاأن:ولالاأمثلةلهمن

...أوتوا،إيمانا،آمنوا:مثلحركاتلهستوالمد،والتوسط

مخلالثلاتةوحهالأ!يهايجرفلم،الكلماتبعضذلكمناستثنىثم

القصر.همحوىذلكفيلهلهليس.وقعتاحيث(يؤاخذ،(إسرائيل)

.الأصولأبوابفيتستتنىالتيالكلصاتسائر:ذلكومثل

هي(،هو):تفطيئمنالهاءإسكان:الفرسقوهو:الثانيأمثلةومن

إذا،والكسائي،عمرووأبو،قالون:كلهالقرآنفيهاءهماأسكنفقد

عليم(شيءبكلوهو!مثلاللامأو،الفاءأو،بالواومقترنتيركانتا

.(الحميدالغيلهواللهفإن!،!وليهمفهو!،

السور.سائر!يمودالحكمأنإلا،ةالبقرسورةفيوردذلكأنومع

بالفر!ق،والتانيبالأصولالأولالنوعتهـهميةإن:الحلماءأطقاهماومى

.(؟)قليلذلكعنيذوما،الغالبقبيلمنهوإنما

السعالقراءاتكيالحهمععيث(1/53)التر.الاصطلاحاتحده!يراحع(1)
للدمياطيعحتسرر!حةالألالقراءاتالحثهركصلاءإتحا!،34،35!صللصفاقسي

القاضيالمتاحعدللشيحالراهرالدور،إسحاعيلشعبادالدكتورتحقيق(؟.2/؟)

وما؟1صالسديالفيرمعدللدكتورالقرأءاتعلومكيصهمحات،11،؟،عى
لحدها.
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ءاتالقرأءاقسا

:أقسامثلاثةإلى-والنقلالسندحيثمن-القراءاتتنقسم

المتواتو::الأولالقسم

علىتواطؤهميمتنعجحاعةعنجماعةرواهاالتيالقراءةوهي

علىمعينعددتعيينغيرمن،منتهاهإلىالسندأولمن،الكذب

.(؟)الصحيح

:المشهور:الثانيالقسم

ولم،بالقبولالقراءعندواشتهرت،مشدهاصحالتيالقراءةوهي

ولو،العثمانيةالمصاحفأحدرسمووأفقت،التواتردرجةتبلغ

.(2)العربيةلمللغةوجوهمنوجهاا!تمت9واحتصالا،

:الآحاد:الثآلثالقسم

،المشهورأوالمتواتردرحةتبلعولم،آحاداسندهاصحالقيوهي

الحربية.اللغةأوجهصوحهاأو،العثمانيةالمصاحفرسموخالفت

الصحيحةالقراءةشروطفقدتلأنها،الشاذةبالقراءاتيسمىوهذا

.(3)-ذلكبيانسيئماتي-كما

لمجحصلخىمحيهأعددأاشترطمىالعلماءمىهاكلار،الصحيحعلى"قيلمما4(؟)

وقيل:،ر!حونأ:رقيل،عرود:وقيل،عثرثاا:وقيل،سخة:فقيل،ترالتهرا

عددتعجيرعدمالراححولكندلكعير:وقيل،عرولصعةثلاثمائةوقلي،سعور

روصه،(6!ا؟الفراءاهـ)لمودالإشاراتلطاف،\ءصالممرئبرصمحدالطر.سص

.(972/؟"قدامةلالنالاطر

(13،،والثهر)161/9المنحدص(2)

.16،17المتحدص(3"
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ولكنها،العربيةاللغةووافقت،سندهاصحالتيالقراءةأمثلةفحن

عنه:اللهرضيوقاصأبيبنسعدقراءة:المصاحفرسمخالفت

(1"(تلئي1ختآؤآخآو(قرآه*وته**!نذيورث!وانكأئرج!

عنه-اللةرضي-عنهسندهاصحقراءةفهي،،أمهمن)جصلةبزيادة

.(2)المصاحضجميعلرسممخالفةلكنها،العربيةللغةوموافقة

العربيةاللغةوخالفت،المصحفرمممووافقت،سندهاصحماومثال

فهاوجعنآثكمآلأرعقفى!وثقدوو!ستم:نافععنخارجةقراءة

.(3)(00شفيث!

.(4)بالهمزة(معائثرر):نافععنمصعببنخارجةرواها

أصلأ،سندهايصحلمالتيالقراءة:-ولى1بابمن-بذلكويلحق

خالفتها،أمالعربيةاللغةوافقتوسواء،خالفتهأمالرسموافقتسواء

.(!)عوض!ملابالعلماءبعضسماها،مردودةضعيفةتراءةفهي

,Y)

"3)

"4)

(5)

.21:النساء!ورة

الكرىالسسميوالببهقي،(492/؟.،تمسيرهفيالطبرىاحرحها!عت

.؟.:الأعرا!سورة

يحتلعوالم،ههزلهعير(معايق!القراءقرأ"ة(179ص!المسموطفيمهرانابنقال

فيو،!افعفاما:قيل.هصراهأنهمالافععنرخارجة،الأعرحصا!يدرواهماإلا،فيه

الحوهل1رالقراءأكثهروقال.دلكحلافعلىكلهمالثقاتعهالرواةلأر،عليهعلط

."بعيداكادد4وحهوله،لهلصليى:بعضهموقال،لحنفيهالهمزةإنةوالعسلحة

.(2؟1/6)للهيرطيالقرآرعلومفيالإتقاد،(61/؟)الفر:انو
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اللةرحمه-حنيفةأبيالإمامإلىالمنسوبةالقراءة:ذلكأمثلةوص

،(1"(..آتفلموه2ا!عمقتحهئىآلئهإتصا!:تعادقولهفي-تعالى

مفحولألهعلى"العلماء"ونصب،الجلالةلفظمنالهاءبرفعقرأحيث

.(2"به

إجمالية،بصورة،والنقلالحسدحيثمنالقراءاتأقسامهيهذه

لاالنهايةفيلكنها،ذلكمنبأكثرفيهايفصخلالعلماءبعضكانوإيئ

.الآنسنوضحهماوهذا.مقبولةوغير،مقبولة:فقطقسميرعنتخرج

.28:ماطرسورة(1)

ونسهاالصريناكفرعلىدلكراحوقد،-القراءة1هدص-الحررياسالإمامقال(2)

.(61/؟،الننر"م!هالمريءحيعةارداد،توحيههاوتكلف،إليه
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لمقبولةا42لتمرااطشى

القرآنبهايقرأأنيصحوالتي،المقبولةللقراءةشروطآالعلماءوضع

:!تروطثلاثةوهيعالكريم

العربية.فيشائعوحهللقراءةيكونأن:الأولالشرط

سواء،النحاةقالهمما،بهومعتدا،مشهوراوجهاتوافقأن:بمعنى

مئلهيفنرلااحتلافافيهمخلفاأمعليهمجمعا،فصيحاأمأفصحأكان

صحتفإذا،لالقبولفةالأوتلقتها،سندهاصيحقدالقراءةكانتإدا

واللغة.النحوعلماءبععىبمحالفةعسرةولا،الحجةهيكاتالقراءة

الداني:عمروأبوالإمامقال

ي!فشىالأعلىالقرآنحروفمنشيءفيتعمللاالقراءةوأئمة"

النقلفيصحوالأ،ثرالأفيثبتالأعلىبل،العربيةفيقيسوالأ،اللغة

مشةالقراءةنلأ،لغةفشؤولا،عربيةقياسيردهالمالروايةثبتتوإذا

.(؟)(اإليهاوالمصير،قبولهايلزم،مبحة

الزرقاني:العتميخقال

كتابصقواعدهاستحدواإنماالنحوعلماءفإن؟جيهةكلاموهذا"

القرآرقرآنيةثجتتفإذا،العربوكلامالخ!رسولهوكلامعتعالىالله

.(؟./?)الر:الهطر(1"
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صاقغدووماالنحوعلحاءعلىالحكمهوالقرآنكان،المقبولةبالرواية

إلىبالقرآننحننرحعأنلا،إليهبقواعدهميرجعواأنووجب،قواعد

!اهمالأ،للآيةعكسآذلككانوإلا،فيهنحكمهاإنحالفةقواعدهم

."1)"الرعايةوجوبفيللاصل

أرسلهاالتيالعثمانيةالمصاحفأحدالقرأءةتوافقن1:الانيالشرط

احتمالا،ولو،الإسلاميةمصارالآإلى-عنهاللهرضي-عفانبنعئمان

.(2"يرأتقدأو

نسختالتنالمصاصن!ال،العلحاءبينفيهحلافلاشرطوهو

عمهماللهرضي-الصحابةبإحماعتمت،انحتلفةالأمصارإلىوأرسلت

المصاصأحرق!ولدلك،الصحيحةالقرأءاتعلىمشتملةكانتوقد

منكانتأو،تصحلمالتيالقراءاتمنالكثيرفيهاكانوالتي،انحالفة

تلاوتها.نسختأو،عله!اللهرسولمنالتفسيرقبيل

ماالمصاحفهذهفيكتبواالصحابةإن....":الجزريابنالإمامقال

صحفتحققواوما،حيرةالاالعرضةمياستقرعلحوهوماعقرآنأنهتحققوا

.آ3ر!اينسخلممما!النبيعن

.(1/224)القرآدعلرميىالعرفادمنامل(؟)

!!لحلا!وووك9؟عرالمقرئيرمحد،29صطال!أبيسلمكيالابانةجانظر(2)

دلكعيروقلي،ححسةوقيلعححةإلها.لفيل.المصاح!هدهعددفيالحلماء

فطر!(422/؟)للسحعشايىكشاهـالمصاحف:الهظر

4(31/؟الر)(3)
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فييكفيأنهبهيعنون:"احتمالا"أو"تقديرأولو":العلحاءوقول

صريحة.غيرموافقةولو،المصاحفأحدرسمتوافقأدالقراءةصحة

جميعفيرسمتالفاتحةسورةفي(ينالديوممالك!م:تعالىفقوله

المصاح!صلرمممموافقةالحذفلهقراءة،!ملك!ألفبغيرالمصاحف

:-الناسسورةفي-تحالىقولهمشلذلكفيمثلها،وصراحةتحقيقأ

.(الناسملك!

ألتهضشيكقيم!:تعالىقولهمثل،يرأتقدتحتملهالمدوقراءة

،القرأءلكللفبالأتقرأأنهامع،ألفبدونكتبتفإنها،(؟)(ئئ!مق

،(2ألاختصار"قبيلمنلفالأحذففيكون

السند:صحةأوالتواتر:الثالثالشرط

،كبيرأاختلافآ-وحديثأقديمآ-العلماءفيهاختل!الحتمرطهدا

مذاهبببيانهنانكتفي،شرحهيطولماالمناقشاتمنفيهوأوردوا

ونذكر،راجحآنراهمانبينثم،إليهااستندواالتيدلةالأوبعضالعلصاء

الترحيح:سبب

يروىبأن،القراءةقبولفيكافيةالحسدصحةأن:الأولالرأي

شدوذغيرمنلخهـ،اللةرسولإلىوهكذا،مثلهعررضابطعدلالقراءة

62:عمرارآلحورةم(?)

91،92،صالمحد.الهطر(2)

-69-

http://www.al-maktabeh.com



ويتلقوها،الشأنهذ!أئمةعندالقراءةتشتهروأن،قادحةعلةولا

.بالقبول

النشركتابهفيالجزريابنالإماموأيده،العلماءمنكثيررأىوهو

المصاح!أحدووافقت،العربيةوافقتقراءةكل":فيهقالحيث

لاالتيالصحيحةالقراءةفهي،سندهاوصح،احتسالاولوالعثمانية

بهانزلالتيالسبعةالأحرفمنهيبل،إنكارهايحلولا،اردهيجوز

عنأمالسبعةالأئمةعنكانتسواء،قبولهاالناسعلىووجب،القرآن

ركانالأمنركناختلومتى،المقبولينالأئصةمنغيرهمعنم1،العشرة

مأالسبعةعنكانتسواء،باطلةأوشاذةو1ضعيفةعليهاأطلقالثلاثة

السلفمنالتحقيقأئمةعندالصحيحهووهذا.منهمأكبرهوعمن

.(1)،والخلف

أبيبنومكي،الدانيكالإمام،الكبارالعلماءبعضبذلكصرحوقد

.(2)وغيرهمشامةوأبي،طالب

:فقالالنشرطيبةفيالجزريابنذلكم!ظنوقد

يحوياحتصالأللرسموكاننحووجهوافقمافكل

الأركانالثلاثةفهذهالقرآنهوإسناداوصح

(3)ز!افيأتلوتوذهأثبتركنيختلوحشا

."المقرئيرمنحد"كشالههفيالشراترا!ثترطلأنه،الشرفي:قلتنما4(!/؟)الر(1)

وما؟45صالعزيزلالكتابتحلئعلومالرحيزإلىالمرشد،31،39صالابالةةانطرآ2)

بعدها.

.3ص،الصنرالقراءاتفيالنرطببة(3،
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:-الجزريابنكلامعلىتعقيبأ-النويريالإمامقال

معثبوتهفييكتفيالقرآنأن:ظاهره"إسنادأوصح":وقوله"

وهذا،الشواترإلىيحتاجولا،فقطالسنهدبصحة-السابقينالشرطين

ضلولقد...وغيرهموالمحدثينالفقهاءلإجماعمخالف،حادثقول

أصلأ،سندلهايصحلاأحرفأيقرؤونفصارواقومالقولهذابسبب

.(؟)"بشرطليسالتواتر:ويقولون

صحةيكفيولا،القراءةقبولفيشرطالتواترن1:الثاتيالرأي

.-وخلفاسلفا-العلماءجمهوري1روهو،السند

عبدوابن،هـ(383ت،عطيةابن:بذلكقالواينالذالعلماءومن

الغزاليحامدوأبو،هـ(64ته)الهذليالقاهمموأبو،هـ(634ت)البر

الصفراويالقاسموأبو،هـ(062ت)المقدسيقدامةوابن،هـ(05هت)

6ت)والنووي،هـ(646ت)الحاجبوابن،هـ(636ت) Y1)هـ،

وتاج،هـ(732ت)والجعبري،هـ(728ت)تيميةابنالإسلاموشيخ

،هـ(2،9ت)السخاويالحسنوأبو،هـ(771ت)السبكيينالد

.(2)(1المقرئينمنجد"كشابهفيوالجزرى،هـ(119ت)والسيوطي

.(119/1،رئنلاثرحطية(؟)

المحتصرلياد،(\8i/؟)المناظروجشةالاظرروضحة،(2/9)للغزاليالمستصفى:الظر(2)

للرركئيالقرآنعلوميىالبرهان،(بحدحاوما1/469)الحاحبابىمحتصرشرح

علىالبانيحاشية،(بحدهاا!و؟2/27)النهبرالكركبشرح(بعدهاوما1/318)

بحدما.وما91صالمقرئينسنجد،(بمدهاوما1/282)للمحليالجرامعحمعشرح
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عنحوالا،السبكيالوها!عبدالدينتاجقالهماالحرريابننقلمدو

:فقالالعشرةالأئمةقراءةحكمعنسؤاله

التهيوالثلاث،المتساصحيعليهااقتصرالتيالسبعالقراءلمت،لتهالحمد"

منمعلومةمتواترة،خلفوقراءة،يعقوبوقراءة،حعفرأبيقراءذهي

منمعلوم،متواترالحشرهمنواحدلهالعردحرفركل،لالضرورةيرالد

دلكمنشيءفيي!صالرلا،علي!اللهرسولىعلىصسا!أنهرةبالضروينالف

حاهل.إللا

هيبل،لالرواياتقىأ!معلىهمقصورآمسهاشيءفيالتواترليمسو

محمدآأذأمتهدو،اللهالأإإلهلاأنأشهد:لقولهمسلمكلعن!تواترة

القرآد!ميحفظلا،حلعاعامياذلكمعكانولو،اللهرسول

(؟)"حركا

والصتر،السحالقرأءاتوأن،المذه!هذانرححأدنستطيعبدلكة

الآتية:للأمساباعتقادهيحبالدىوهوcمتواترة

كلهالقرآدثبتوتد،وأحزاؤهثغرآدأبعاضالقراءأتهدهأذ:أولآ

لطريقثاشآمنهجرءكلفيكون،التراتربطريقوأجزائهألعاضهلجمي!ت

ال!رما!ىالحيعدالدكتورتخفية!،902ص.المحد(1)
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.(1)الكلشبوتحزاءالأثسوتضرورة،التواتر

لعصرالحبصوقراءة،القرآنمرلعص!cبالصاد،!خبالصراط!للعظشقراءة

إحدىمهإليهماوصلتالديالطريةووإذ،متواترالقراءتيرلهكلتا،مهآحر

ميكود،حرىالأالقراءةمهإليحارصلتالدكبالطريقنفسههوالغمرائت!ت

قرآسا.!ثماسل

علىالمنزلتعالىأدتهكلام":لألهالقرآنيعرمودالعلحاءحمهورة

إليناالمقول،لشلاوتهالمتعبد،!همهسهمورةللإعحار!غمحمد

.(3)(1ترآاشر

حميعهاأو،متمواترةحميعهاتكوصأدإماالقراءاتهدهأن:ثمانيآ

آحادحميعهابأدوالقول،آحادوسضها،متواترلعضهاأو،آحادا

بلاترجيحآحادولعضهامتواتربعضهابأروالقول،حلاهـالإحصا

آحادها.مىتواترهاغييزإلىلاطريقلاإذ،مرحى

البعض،هذادود،آحادمنهاالمع!تالهحضهداإد":القائللهقول

القسمادالتفىوإدا،باطلوهو،مرحررغيرمنوترحي!!،صصتخكم

.(المطلوهـ)3وهو،متواترحميعهاأقوهو،لةالأتعيرحيراقالأ

اررصرروصه،(03آ/1)صعل!لالرالمف!صوا!،(1/574)المحتصرسبادامطر(؟)

إصماعيل.شادالدكتورخقيق(؟1/98)قدامة1لألن

علىالاتىحاسية،حالهطححرةالديهورتحقيوت(2/9)للعراليالمتصعىا!صر(2،

سبرمفلما":طثالعلماءلهعصعرمهوقد(بعدهاوما22/؟)الحواصعحمعشرح

."توأترأ!لاالمصح!دكشي

تصرهـ.ليعص(2/12،22)للطوهـيالروصةمحتصرشرت(2)
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-كما،!حر!سبعةعلىطالتممرنزولغت!اللهرسولعنتوانر:ثالثآ

ف!الأعلىذالقربإنزلوالحقيرالقطريفيدوهداذلكنقدم

هذهفجفيت،العشرالقراءاتعدامالحسخعالح!الدليلدأ!وقد،السعت

المصاح!علجفااسممل!الخيومى،الق!!تثحولهاعلىالمراءات

الىخعلكصة.همصار!ااعلروزعت9الشيالعخحانحه

ط8+كامه!س

+أ
-أ-،

"أ
!حننثبق
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التوأترلياثبتالتلىت12القوا

نأبقي،القراءةقبولشروطمنشرطالتواترأنلناترجحقدوحيث

التواتر.فيهاتحققالتيالقراءاتفيالعلماءمذاهبنبين

مذاهب:عدةذلكفيوللعلماء

المعروفينالسبعةالأئمةتراءاتعلىينطبقالتواترأن:الأولالمذهب

وهو،وحلف،ويعقوب،جعفرأبي:الثلاثةالأئمةقراءاتوعلى

الإجحاعنقلالحلماءبعضإنحتى-وخلفاسلفا-العلماءحمهوررأي

ذلك.على

.الآراءبقيةذكربعددلكيؤكدماننقلومحوف

وأما!فقطا!حةة!ئالأقراءات:هوالمتواترأن:الثاقيالمذهب

ما:قبيلمنهيوإيخا.المتواترقبيلمنفليست،الثلاثةالأئحةقىاءة

.بالقبولالعلماءتلقاهحتىواشتهر،مشدهصح

.آ1)العلماءبعضقالوبدلك

بطلانه،وبينواالمذهبهذاعلىللردالعلماءهمنكثيرتصدىوقد

.وغيرهالجزريابنومنهم

مهمحد،يهالهفيالحزركيوابى،(r؟،30/؟)تفسيرهميالسعويدلكدكر(1)

إمحا!8مىوالا،(1174)،الإمنارا!لطان!"مىوالقسطلالى،والر،الممرنس

علىالبنانيحاشية،إمساعيلشعانالديهورتحقيئ(لعدهوما1/07)"الترلهضلاء

.(23؟/1)الحوامعحمعشرخ
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تجوزولا:قالثم.متواترةالسبعوالقراءات":السبكيابنقال

يأ":الشارحقال"العشرةورأءماأنهوالصحيح،بالشاذالقرأءة

تجوزالثلاثةفهذه،وخلرر،جعفروأبييعقوبوتراءة،السابقةالسبعة

واهمحتقامة،السندصحةمنالسبعرسمتخالفلالا!نها.ءبهاالقراءة

.(1)"الإمامالمصحفخطوموافقة،الربيةفيالوجه

:-التواترعرفأنبعد-الجزريابنالإماموقال

الأئمةقراءةهو:الثلاثةركانالأ،هذازماننافيجمعوالدي"

ونافع،،جحفرأبو:وهمبالقبولتلقيهاعلىالناسأجمعالتي،العشرة

،وحمزة،وعاصم،عامروابن،ويعقوب،عمرووأبو،كثيروابن

.(f)(1وخلف،والكسائي

القراءاتعلماءعليهيطلقفيحامتحققالتواترأن:الثالثا!لذهب

مماذلكونحو،الهمروتخفيص،والإمالة،كالمد،صولالآدون،الفر!ق

.صولالأفيمدونهو

القراءات:مسمالة":مختصرهفيقالحيث،الحاجبابنذلكوعلى

الهحزوتحفيفوالإمالةكالمد،داءالاقبيلمنليسفيصا،مشواترةالسبع

.(3)(1ونحوها

،(282،231/لم1)الاقيدحاشيةللمحليالجرامعحمعشرح(1)

(1/9اثهـ)!ىدلكعلى!صقدة.63"ء،المقرئينمتحد(2)

.(469/؟)المحتصر"يحان":شرحهمعالمحتصر(3)
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مايخالفلابماكلامهوتوجيه،عنهالدفاعالعلماءبعضحاولوقد

.العلماءعليهأجمع

وكيفية،المدمقادير:ومراده":(\المنيكاالكوك!شرحفيجاء

وقيل،خمح!وقيل،ألفاتلستقدرفإنه،وورشحمزةكمد،الإمالة

قدر:والكسائي،ألفاتثلاثقدر:عاصمومد.ورححوه،أربع

ونحو،ونصفألصقد:والسوصي،ألفسقدروقالون،ونصفألفين

ذلك"

إلىلفبالأيحنيأنوهي،محضة:إلىتنقسما!لإمالةوكذلك

تكونأنهاإلا،كذلكوهي،بيربينلي4،الكسرةإلىوبالفتحةإلياء،

فهذه:قالأنإلى.،.الأئمةعمدالختاروهي،أتربوالفتحةالألفإلى

."متواترةليستالشيهيالكيغية

كما،صحيحغيرقولوهذا":فقالذلكالجزريابنالإمامفتدوقد

يكونأنإما:فإنه،العبراتيسكبماوتحته،فأطلقه:المدأما

عرضيأ.أوطبيحيأ

"قال"منكالا!لف،دونهالمدحر!داتتقوملاالذي!و:والطبيعي

."قيل"منوالياء،"بقول"عنوالواو

.؟31-128ص2س(1;
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لدونه.القراءةيمكنلاإذ؟تراترهبدونمسلميقوللاوهذا

إما،لموجبالطبيعيعلىزيادةيعرضالذيهو:العرضيوالمد

همز.أوسكون

يكونوقد،السورفواغيخيكما،لازمايكونفقد:السكونفأما

.ونحوه(الضالينولا!،(ن،،(ق!،(الم!:نحودأمشد

،حرفمقامقامالمدلأن؟القصرفيهيجرزلا،بالطبيعييلحقفهذا

قدرامدهعلىالناسمنالمحققرنأجمعوقد،بالساكنللنطقتوصلا

.سواء

قسمين:فعلى:الهمزأما

وهذا.خرى1كلمةفيوالهمز،كلصةفيالمدحرفيكونأن:الأول

المد.علىوأكثرهم،وقصرهمدهفيواختلفوا،منفصلاالقراءيسميه

العكس:قالولو،مرجحغيرمنترجيح،فيهالمدتواترعدمفاذمجاؤه

المد.علىالقراءكثر1لأن؟بشبهتهأظهرلكان

.واحدةكلصةفيوالهصزالمدحرفيكونأن:الثاني

متصلأ.يسمىالذيوهو

وحقيروشريف،وصيركبيرمن-وخلفاسلفا-القراءأجمعوهذا

منبعضعنروىيكونأنإلا،ذلكفيبينهماخشلافلا،مدهعلى

...بهالقراءةتجوزفلا،شاذةبطريقعليهيعوللا

بهقرئ،بهمقطوع،متواترهرحيثمنالحرضيالمدإن:قالثم
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.الأداءقبيلموليسوأنه،عليهتعالىاللةوأنزله،ته!النبيعلى

متواتر.المشتركالقدر:نقولأنمنأقلفلا

وإنفهو،وورلق،وحمزة،كعاصم:المشتركالقدرعلىمازادوأما

.بالقبولمتلقي،مستفاض،فصحيحمتواترأيكنلم

أعلم.والئه.فليبينالمشتركالفدرعلىالزائدتواترادعىومن

منفاشيتانلغنان(الفتحي1)وضدهافهي:نوعيهاعلىالإمالةوأما

المصاحف.فيمكتوبتان،القرآنبهانزلالتى،السبعةالأحرف

فيكتابتهاعلىوالمسلمونالصحابةأجمعلغةفيأحديقولوهل

.(1""!؟الأداءقبيلمنإنها:المصاحف

عننقلهعلىالطرقأتفقتفيمامتحققالتواترأن:الرابعالمذهب

أكانسواء،بمتواترفليس:عنهمنقلهفيالطرقاختلفتماأما،القراء

وهو.لفظهافيم1،الحاجبأبنيقولكما،الكلمةداء9فيالاختلاف

.(2)شامةبي1الأمامرأي

أولىهوبل،الحاجبابنعلىالردمنيفهمالمذهبهذاعلىوالرد

الحاجب.ابنرأىمنبالرد

.آ3)العرفانمناهلفيالزرقانيالشيخقال

الحاحباسقالهماعلىالردالحزريابىاستولهىوقد.231-272ص،المقرئينمنحد(1)

.238صإلى23؟منالصفحاتلهي

بعدها.رما201الوجيرصالمر!ثدبمانظر(2)

439صالأولالحزء(3" ، 4 rA،الفكر.دارط

-79-

http://www.al-maktabeh.com



،الآراءامثلانه:الأولىالطبعةفياتولكنتهذاشامةأبيورأى"

....:أربعةلأمررولذلكأرىفيما

واتساع،رالنظرالبحثمعاودةبعدلكني:تالالأمورهذهذكروبحد

شامةاباانليتبين،الشأنهذافيالتحقيقأهلكتبفيصااطلاعيأفق

.وتالمحيدهفع!ائمفيأخطأتنني1و،أخطافيمن(يضأالصوابأخطأه

،ك!دكبينبهاايدفالتيالرجوهعلىأكرانالحقإنصافويضطرني

."فضيلةالحقإلىوالرجرع،وجهاوجهأفأنقضها

تومترهاأما،السبعةالأئمةعنمتواترةالقراءاتأن:سىالحظالمذهب

بمسلم.فليس،السبعةالأئمةإلىظه!النبيعن

الطوفي.الديننجمالشيخرأيوهو

الهسألةهذهفيسلكتأنياعلم":(؟)الروضةمختصرشرحفيقال

نظر،ذلكفيوعندي،متراترةالقراءاتأننصرةفيالأكشرينطريق

النبيعنتواترهاأما،السبعةالأئمةعنمشواترةالقراءاتأن:والتحقيتى

بهذه،السبعةالاثمةأسانيدفإن؟نظرمحلفهو،السبحةالأئمةإلىتمي!

نقلوهي،القراءاتب!كفيموجودة،غي!النبيإلىالسبعةالقراءات

."التواترشروطتستكمللم،الآخرعنالواحد

فيالأسانيدانحصاربأنورذ":فقالالفتوحيالشيخعليهردوقد

كتابه:فيالغدميضامةأبرالإطمذلكمن!ثيءإلىوأشار.22،23عى2ص(1)

.(الوحيزالمر!ند"

http://www.al-maktabeh.com



كلمنءةالقركتلقىكانفقد؟غيرهمعنإتالقرمجيءيمنعلاطائفة

مئلهم،عنالغفيرالجم،غيرهممنأو،الصحابةمنإمامهمبقرءةبلد

ضبطقصدواالذينالأئمةولكن،لهمحاصلفالتواتر،ئمأدوكذلك

وهذا،قبلهممنالسندجاء،فيهاشيوخهموحفظوا،الحروف

الوداعحجةتزلولم،حادوهي،الوداعحجةفيالواردةكالأخبار

فينبغي،عصركلفيمثلهمعنالتواتربهميحصلعمنمنقولة

تشهدالقرءأسانيدان:قالمنبقوليغترولا،لذلكيتفطن.ن

.(1)(دLآبأنها

اإ!صفص!دبرس%لأ!!أل!!%

"ذ،*ا،

فيبكابلا،،

ؤأؤترمرقىج!نخما!

مرج!
.(128،الكو!المير)2/721شرح(1)
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المسالةفيالرأجحول

ناتميرومناقشتهاالعلصاءمذاهبإيرادمن:تقدمماخلالمن

فقط.السبعةوليمست،متواترةالعشرةالأئمةقراءات

الآتية:بللأسباوذلك

!ان،الفراءةفيناكعلهضحيوخمنالثلاثةالأئمةأحد،جعفرأباأن:أولآ

فيحاءفقد.جعفرأبيقراءةمنأكثراشتهرتقدنافعقراءةكانت

حعفرأبومنهم،التابحينمنسبعينعررالقراءةتلقى:أنهنافعترجمة

القاصي،لصاح!بوشيبة,هرمزبنالرحصوعهمد1القعقاعبنيزيد

.(؟)الهدليجند!بنومسلم

شيحهتراءةفإد،توأترهاعلىالمتفقالسبعةمننافعقراءةكاتفإذا

أولى.بابمن

سيعقو.لقراءةأصلاتقبرالحصريعمروأبيقراءةأن:ثمانيآ

طريقته.وحامل،مدرستهمررفهو،البصريإسحاق

التهت،U-Lعالما،ثقةكبيراإمامآكاد":يعقوبترحمةفيجاء

.(2)(1العلاءبنعمروأبيبعدالقراءرئاسةإليه

109؟)للدميالكمارالقراءمعرت؟(211/؟)الر:انظر(9)

.(؟03/؟)الكمارالقراءمعرفة،(9/861)النئر:الهظر(2،

-82-

92)

http://www.al-maktabeh.com



أحدهو،العاشرالقارئ،العفارىالبزارهامبنخلفأن:ثالثأ

السبعة.الأئصةأحد،الكوفيحبيببنحمزةتلاميذ

بناللةوعبد،طالبأبيبنعليإلىسندهاينتهيحمزةوقراءة

.(1"تمي!الئهرسولعن-عنهمااللة-رضيمسعود

أصولعنتخرجلا-غالبأ-وهي،بهاانفردقراءةلنفسهاختاروقد

.حمزةشيخهقراءة

التيالسبعةإلىالفلاثالقراءاتضمالجزريأبنالإمامأرادلماولذلك

الدانيعمروبي1ل!مام،السبعالقراءاتفيالجسير"كتابفيحاءت

نظمثم،"التيسيرتحبير"المشهوركتابهألفهـ.444سنةالمتوفي

المتممةالثلاثالقراءاتفيالمضيةالدرة":سماهكتابلهيذلك

أبيلقراءةأصلانافعقراءةجعلأنهالنظمهذامقدمةفيوبين،"للعشرة

لقراءةأصلاحمزةوقراءة،يعقوبلقراءةأصلاعصروأبيوتراءة،جعفر

خلم!.

خالفوافإذا،قراءاتصالاطبيةفيماعلىيحيلأنه:بمعنى

ذلك.علىنصأصولهم

النظم:هذافيقال

الغلآذوسليمانئجئازابنكذلكناقلوردانابنعنهجعفرأبو

تلاخلفعنإدرشنقغوإسحانوزؤخهئمروشنعنهقل!لهعقوبئ

6LpVi/؟)الر،(1/93)الكبارالقراءمعرفة:انظر(؟) (i' I,!3،للزركليم ! 8 / r).
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تأصئلاقدحمزةمعوثالثهمنافغوالآؤليعمروأبويثان

(1)فأفملآوإلاأذكرهخالفوافإنكأصلهمالرواةثمورمزفم

لا،وخلع!،ويعقوب،جحفرأبا:الثلاثةئحةالأقراءاتأن:رابعآ

قراءاتفيليسوما،السبعةثمةالأقراءاتعن-الجملةفي-تخرج

فيأصلولها،لالانفرادات:القراءويسميه،جدأقليلالسبعةةمئ*الا

العلماءمنكثيرنص.المقبولةالقراءةشروطفيهاوت!حقق،القراءة

:العشرةالأئمةتراءاتتواترعلىالمحققين

المصحفلوحيبينالذيوالقرآد":تيحيةالنالإسلامشيحقال

قرآناونقلوها،الصحابةعليهااتفقالمكتوبةالمصاحضهذهفإن،متواتر

أنهاضرورياعلمانعلم،الصحابةعهدصمتواترةوهي،لخي!االنبيعن

بهاالقراءةتجوزللمصحفالموافقةالسلفعنالمعروفةوالقراءة،غ!رتما

ويعقوهـ،عجعفرأبيقراءةبينالأئصةعندفرقولا،الأئمةبيننزاعبلا

لمجقلولم،ونعيم،عمرووأبي،والكساثي،ححزةقراءةوبين،وخلف

الصمبعة.بالقراءمخخصةالقراءةإذ،وأئصتهاالأئمةمملفمنأحد

منسنةثلاثمائةبعدمجاهدبنبكرأبوقىاءاتهمحمعإنماهؤلاءفإن

قراءمنسبعةقراءةينتخبأنوقصد،ذلكعلىالناسواتبعهعالهحرة

السبعةهذهعنخرجماإن:الأئمةمنأحدولاهويقلولم،الأمصار

.ط6،7صالقاصىالعتاحعدللحالتلاثالغراءاتهـيالدرةلمقالايصاح.الهطر(؟)

.لالقامرةالحسييالمشهد
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(1أحرفسبعةعلىالقرآنأنزل":!غالفبيقولأنولا،باطلفهو

لاأمصارفياشتهرتالسبعةهذهولكن،السبعةهؤلاءقراءةبهأريد

لعدم،بغيرهايقرؤونلافأولئك،المغربك!رض،غيرهايعرفون

.(1""غيرهاباشتهارمعرفتهم

كتبه.فيذلكالجزريابنالإمامبينوقد

السبعالقراءات،دئهالحصد"":-السبكيالإمامعنلقلأ-قالهومما

وقراءة،جعفرأبيقراءة:هيالتيوالثلاث،الثاطبيعليهااقتصرالتي

.بالضرورةالدينمنصعلوعة،متواترة،خلفوتراءة،يعقوب

الدينمنمعلوم،متواتر،العشرةمنواحدبهانفردحرفوكل

إلاذلكمنشيءفييكالهرلا،اظي!الئهرسولعلىمنزلأنهبالضرورة

حاهل.

هيبل،بالرواياتقىأمنعلىمقصورامنهاشيءفيالتواترىي!يلو

محمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد:يقولمسلمكلعندمتواترة

القرآنمىيحفظلا،جلفاعاميأذلكمعكانولو،اللةرسول

.،2"،حرفا

(21/956،057)تبمبةالىالاسلاملهثيختاوىمحصوع(1)

209عىمجدالمقرئين(2)
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المشرالقراءات2ورأماحطع

يتواترلمألههعلىرالفقهاءالأصوليونجمع1":النويركطالإمامقال

يضا-1-القراءعليهأجمعوكذلك،العشرةالقراءاتعلىزادمماشيء

."بخلافهيعتدلامنإلا

قراءة:هوالثلاثةالأركانزماننافيجهمعوالذي":الجزريابنوقال

*"بالقبولتلقيهاعلىالناسأجمعالتيالعشرةالأئمة

:-السبكيابنعننقلأ-وقال

.(1شاذفهوالعشرةوراءماأنوالصحيح"

علىالزائدةالقراءاتأن:عيرهموأقوال،الأقرالهذهمنفيستفاد

ذكرحاتقدمالتيوالشروطللأركاننحالفخها؟شاذةالعشرةئمةالأقراءات

المقبولة.القراءةضابطفي

الآتية:المسائلنوضحأنيقتضىرهده

واصطلاحأ.لغةالشاذ!عنى-1

وأمثلتها.الشاذةالقراءاتأنواع-2

وخارجها.الصلاةفيبالشاذالقراءةحكم-3

منها.الا!حكاموامحتنماط،بهاالاحتجاجحكم-4

؟الشاذةالقراءاتتعرفكيف-5

.الشاذةالقراءاترواة-6
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حاوا!طلىلنةالشاك!تحري!

اللغة:فيالشاذ

،ولدرالحمهورعنانفرد:شذوذايحثذشذ":الحربلسانفيجاء

كدلكو،أصحابهعنانفردإذا:الرجلوشد،غيرهشذهوأ،شاذمهو

.(1)(1!ثاذةوكلمة،شاذفهومنفردشيءكل

:الاصطلاحفيالشاذ

ركادالأفقدتتراءةكلفهوةالقراءاتعلماءاصطلاحفيالحتساذآما

.(2منها)واحداأو،المتقدمةالثلاثة

هي:الشاذةالقراءاتأنواعتكونذلكوعلى

جوهرمنووحها،الرسمووافقت،التواترفقدتالتيالقراءة:أولأ

العربية.

غئألمتنطينأؤآتتفوأماتنثوأ!:نعالىاللهقول:لكأمثلةومن

آل!-طبخمرو(ؤثيهنشقيخنؤشاشقرشقختنمتيى
لأمزمزرتهروتبليبمالضت!بآغلى9نزذلتيضققآآلئاسأيغتموق

بهما:المرادأنعلى!الملكين!لهياللاملكسرمزاحمبنالضحاكترأ

.(4"السلامعليهماوسليمانداود

.،ثداail.،اللساد(1)

6،7العصعبث،91صالمفرئبرمسحد؟الطر(2)

.!؟../؟،حيلاسامخشس!(4)201بالقرةلهورة(3،
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تتواتر،لمأنهاإلا،وللعربية،للرسمموافقةكانتوإنالقراءةفهذه

.شاذةقراءةفهي

العربية:وحوهمنوجهوموافقة،التواترفقدتالتيالقراءة:ثانهأ

منبدلأبالهمز"معائحق"مصعببنخارجةتراءة:ذلكأمثلةومن

فهاثكتموجعقنالأزعقآفىؤثقذمتهتض!:تعالىقو&فيالياء

.(؟)(ضفيمث!

المقبولة:القراءةأركانمنلركيننحالفتها،شاذة،خارجة5فقراءة

العربية.وموافقة،التواتر:ومما

ولم،همزبغير!معايحق!القراءقرأ":المبسوطفيمهرانابنقال

.هصزاهأنهمانافععنوخارحه،الأعرجعنأسيدرواهماإلا،فيهيختلفوا

علىكلهمالثقاته!عالرواةلأن؟عليهغلطفهونافعفأما:قيل

لحن.فيهالهمزةإن!اوالعربيةالنحووأهلالقراءأكثروقال.ذلكخلاف

.(2)"بعيدأكانوإنوجهوله،بلحنليس:بعضهموقال

المصحف:ورسمالواترفقدتالقيالقراءة:ظلثأ

يةخذتهاتركهمل!طء*وكانه....!:تعالىالثهقول:ذلكأمئلةومن

.(3)(مصعيتؤغض!ا

.09ةالأعرافسورة(\"

.179ص،المبسرط(';

.79:الكصسورة(3"
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كلمةبزيادزلأغصباكهـالحةسفينةكلياحذ!:شنجوذابنقرأ

.(1)(صالحة!

المصحف.لرسمومخالفة،آحاديةلأنها؟شاذةقراءةفهى

أصلأ:سندلهاليمسالتيالقراءة:رابعا

تعالىاللةرحمهحنيفةأبىالإمامإيىالمنسوبةالقراءة:ذلكأمثلةومن

."2)لا.،2؟آتفلمؤأعمامقتحضآلتةاثما!:تعالىتولهني

منالهمزةونصب،الجلالةلفظمنالهاءبرفعقىأانهإليهنسبحيث

.(العلماء!لفظ

أكثرعلىذلكراجوقد":القراءةهذهعنلجزرىابنا؟مامقال

لبركأحنيفةاباوإن،توجيههاوتكلف،إليهونسبهاالمفسرين

.(3"،منها

منأكثرالقبرلشروطعليهاتنطبقلمالتيالشاذةالقراءاتوإن،هذا

وشواهد،والنحو،التفسيركتبفيواردمنهاوكثير،تحصىأن

له.أصللاوأكثرهاالعربية

.(2/52)الحرريلابنالهمهايةعاية(1)

.28ةلهاطر!ورة(2"

(r)(؟6/؟)الثر.
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وخارجياةالحلى!فبالشاكشالقواءةح!كل

رو!ستيلا،واسعةومناقشات،طويلخلافالمسألةهذهفيللعلماء

فيها:راجحأأراهماوبيان،ذلكبتلخيصوأكتفي،هنالسردهاالمقام

القرآذقراءةجوارعدمإلى-وخلفاسلفا-العلماءحمهررذهب-1

ذلكوعلى.خارحهاأم،الصلاةدانيذلكأكانسواء،شاذهوبما

أتباعه.وجميع،الثافعيوالإمام،مالكالإمام

منغيرهأو،مسعودابنبقراءةصلاتهفيترأمن":مالكالإمامقال

.(1)(1وراءهيصللم،المصحفيخالفمما،الصحابة

بالقراءةغيرهاولاالصلاةفيالقراءاةتجوزلا":الشوويالإماموقال

والقراءة،بالتواترإلايثبتلاالقرآننلأ،قرآناليستلأنها،الشاذة

.(2)(1متواترةليستالثاذة

.(3)سنرردهاالتيالآراءعنتخرجلا،مختلفةآراءالحنفيةولعلماء

:روايتانفعنهتحبلبنأححدالإمامأما

.الجوازعدم:إحداهصا

اللهرضيوالتابعينالصحابةنلأ،بهاالقراءةجواز:الئانيةالرواية

.الصلاةفيالحروفبهذهيقرءونكانوا-عنهم

.(1/84)المدولة(1)

.47صالقرآدحملةآدابميالاد(2)

(1/623)المجاررد:الهطر(3)
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صحةورجححمد1الإمامعنالرواكتينهاتينالقيمابنالامامنقلوقد

وقد،عثمانمصحفعنتخرجبقراءةقرألوبل":فقال،بهاالصلاة

تبطلولم،بهاالقراءةجازت،بعدهوالصحالة،تم!إدئةرسولبهاتر1

.الأفوالأصحعلىبهاالصلاة

بها.الصلاةتبطل:والثاني

(حمد.الأمامعنمنصوصتانروايتانوهاتان

فيبهاقرأوإن،لفرضهمؤديايكنلمركنفيبهاقرأإن:والثالث

تيمية.ابنالبركاتأبياختياروهو،مبطلةتكنلمغيره

فيبالمبطلا؟تيانولا،الاولفيبالركنالإتيانيتحققلملأنه:قال

.(1)،الثاني

فيلا،شاذهوبماالقراءةصحةعدم:المسألةهذهفينراهوالذى

تسمىلاالشاذةالقرإءةأنمن:سبقلما،الصلاةخارجفيولاالصلاة

فقط.بالقرآنيكونإنمابالتلاوةوالتعبد،قرآنا

كانوا-عنهماللهرضي-الصحابةأنمن:لذلكالمجيزونقالهوما

فإنما،صحإنهذا.بعضعلىبعضهمينكرولا،الصلاةفيبهاونيقر1

نسخولكن،كثيرةقراءاترويتفقد،النسخقبلكانماعلىيحمل

رسولعلى-السلامعليه-جبريليعرضهاكانالتيبالعرضاتبعضها

مرتين.بهعارضهتمه!فيهقبضالذيالعاموفي،مرةسنةكل!غالئه

.(8/632)الموفحينإعلام(1)
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بقي،وماسخمايمين-السلامعليه-كاذالمعارضاتهذهوفي

عثمانجعلالذيالأمرcحينهفيالنسخهذايبلعهملمالصحابةوبعض

إلىأرسلهاالتيالمصاحفعلىالناسيجمع،عنهاللهرضيعفانابن

هذهمنلهيهاكانحيث؟عداهاماكلبإحراقوأمر،انحتلفةمصارالأ

.(1)الا!خيرةبالعرضةنسخالديوهو،الكثيرالشيءالقراءات

:العلماءمنكثيرذلكصحةعدمعلىالإجماعنقلوقد

قرأمناستتابةعلىبغدادفقهاءاتفقوقد..":النوويالإمامقال

القراءةيجوزلاأنهعلىالمسلمينإجماعالبرعبدابنونقل.بالشواذ

.(2)"بهايقرأمنخلفيصليولا،بالشواذ

قال،الأحيرة:قلت؟تقرأالقراءتيرأي:عباساسليقالةقالحبيقبنزرص"(؟)

ةقال،مرةعابمكليىالسلامعليهحبريلعلىالفرآنيحرضتجهـكانالحبيلهإن:

النيصياللهعبدفشهد،مرتسبخه!اليميهقصالذيالعامفيالقرآدعليهفعرص

.(32/؟)الثر."حيرةالأاللهعدلهقراءة،لذلومامنهه!سحما-مسعود

.47عى،الشبيهان(2)
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!نياالأح!اءستنباطوأبيا"حتجاجعأء!ح

الأحكامواستنباط،الشاذةبالقراءاتالاحتجاجفيالعلماءاختلف

التمالي:النحوعلىمنهاالشرعية

عنهنقلهفيما-والشافعي،وأصحابهحنيفةأبوالامامذهب-أ

بعضمنهاتؤخذ،حجةالشاذةالقراءةأنإلىأتباعهوبعض-البويطي

الروايتينإحدىوهو،المتواترةالقراءاتمنتؤخذكما،الفقهيةالأحكام

.(؟"أصحابهوأكثر،أحمدالإمامعن

عدمإلى-أصحابهكثر1عنهنقلهفيما-الافيالإماموذمب-ب

كثيرواختاره،أحمدالامامعنورواية،مالكالإمامرأىوهو،حجيتها

.(2"وغيرهالحاجبكابن،العلماءعن

عدةمناقشباتوعليها،كثيرةبأدلةالمذهبينهذينأصحاباحتجوقد

يلي:فيمانلخصها

:الأولالمذهببLtأدلة

حجةالآحادوخبر،السنةفيالآحادخيربمنزلةالشاذةالقراءةأن:أولأ

مأقطعيةأهي:الحجيةهذهنرعفياختلفران4،العلماءجهمهورعند

.خبرالآحادمنزلةتنزلالشاذةفالقراءة.؟ظنية

بأنهمايخبرانناعندماصادقان-مثلا-بيئ1ومسعودفابن:وقالوا

.(؟2/38)الميرالكوكبثرح،(231/؟،البانيوحاشيةالجوإ!جىانظر،1)

والفواثدالتواعد،،2/61)الرحصوتفواغ،(1/061)للآعدىالاحمكام:انظر(2)

.551عىالأصولية
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..(؟)(آتاسثئثةفضمام..!أ!ب!ال!الفبيسحعا

:المتواترةالقراءةمنالمرادتبينقد،ةالصالقراءةأن:ثانيأ

منها:،كثيرةذلكعلىوالأمئلة

7نرآهيروتهيآو1!نذيورلثرج!يرانكالمحت.!:تعالىتوله-؟

.(2)(0.لشمدل!نآضتهتاص؟حدقلئيير!أو!1! "صوص.!حو(ح

.(3)"أمهمنأختأوأخوله":عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدقرأ

(4)(آيذيهماقآقطحؤأوآلمئمايىقة!وآلمتمايىق:تعالىاللةقال-2

.(5*!و)أيمانهمافاقطعوا...!:عنهاللةرضيمسعودبناللةعبدقرأ

اليمنى.لليديكونإنماالقطعأنبينتالقراءةفهذه

يؤوامنإذالؤدهـ!ضتلؤؤءاشوأآلذينيةئها!:تعاداللهقال-3

.(6"(اتميغروأؤذلتهنركيآقآشعؤ(إذاتحمقؤآ

قولهمنبدلا(فامضوا!:-عنهاللةرضي-مسعودبناللةعبدقرأ

السعي:منالمرادأنالقراءةهذهبينتفقد(7"(فاسعوا!:تعالى

نهلأ،المشيلهيالإسرأع:السعيمنمرادأ!ي!يلو،إليهاوالذهابالمضي

عفه.منهي

.المائدة(9A)رقموالآية.(2/72)يرالقدفنح،(82/؟)للسيوطيالاتفان:الظر(؟)

.21بمالساءسورة(2)

.(5/78)القرطبيتعسيرانعلر(3)

.38:المائدةسررة(4)

(8/027)الكبرىالسننفيوالبيهقي،(01/942)تفسيرهفيالطبرىتأخرجها(5)

9:الحمعةسورة(6)

.(322/2)المجس!10!طر(7)
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فعليكمالصلاةأتيتمإذا":قالأفترفياللهرسولعنصحفقد

فاتكموما،فصلواأدركتمفما،تسعونوأنتمتأتر!اولا،بالسصكج!ة

.(؟)!لفأتموا

الكاني:المذهبأدلة

بأن:إليهذهب!اماعلىإستدلوافقد:الثانيالمذهبأصحابأما

والناقل،بقولهمالحجةتقوملطائفةالقرآنبتبليغكلفقد!غالرسول

ترآنا،ليستلأنها،باطلفهو،ترآنأنهاعلىنقلهاإن:الشاذةللقرأءة

أمرين:بينمترددةفهي،نتر2أنهاعلىينقلهالم!ان

له،ومذهبارأياتكونأنوإما،غي!الرسولعنخبراتكرنن1إما

.(2بها)الاحتجاجيصحلاوالاحتصالالترددهذاوجودومع

مترددالمذكورالاحتالبأن:الثانيالمذهبدليلالعلحاءناقئ!وقد

هومنهماكلوعلى...خبرأأو،قرآنأكونه:هما،فقطأمرينبين

.مقبولوهو،خبرأكونهثبت،قرآنأكونهانتفىفإذا،حجة

ابنوذكره،أحمدمذهبظاهرفيحجةوالشاذدا:مفلحإبنقال

إجصاعا.البرعبد

الشافعي.قوليجديدوهو"لاDأحمدوعن

خبر.أوترآنأنه:لنا

الحامعصجح.قتادةأيىحدثمنوأحمدومسلمالجاري!حرحه.صحيححديث!1)

(112/؟"ريحصلا

.(1/472)المجصرلهياد،(922،023/؟)للآمدىالإحكام.الطر(2،
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مذهبه.كونهيجوز:قولهم

الظاهر.خلافهوثم،بالمنعرذ

به.يعملفلا،أن1رقنقلهلأنه؟خط!خبر:قولهم

بكونهيصرحولم،بهجازمعدلوالصحابي،خطأكونهبمنع:رذ

،القراءةفيإضافتهاعخقدأو،ترآنافاعتقده،تفسيراكونهفجاز،ان1رت

هو:فنقول،سماعهصحةيمغلاالقراءةشرطفعدم،صرحلوثم

.(1""واضحوهذا،حجةقولهوكل،الشارعمنمسموع

:القر3نفضائلفيعبيدأبووقال

معانيهاوتبيين،المشهورةالقراءةتفسير:الشاذةالقراءةمنالمقصد"

:قالثملذلكأمثلةأوردثم...

يروىكانوقد،للقرآنمفسرةصارتقدشاكلهاوماالحروففهذه

عنروىإذافكيف،فيستحسنالتفسيرفيالتابعينعنهذامثل

،وأقوئالتفسيرمنكثر1فهو،القراءةنفسفيصارثم،الصحا!ة

.آ2)"التأويلصحةمعرفة:الحروفهذهمنيستمبطمافأدلى

بالقراءاتالاحتجاجصحة:وهو،ولالأالمذهبلديفايترجحضسذللث

و1،فيهاالخخلفحكامالأفيخاصة،منهاحكامالأواستشباط،التاذة

قطعية.وليست،الدلالةظاهرةالألفاظ

(3،631؟ء/1)مفلحلابنالففأصرل(؟)

(r)1/227،228،الإتقان:الطر).
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الشاح!ةت12القرأتمرف*يؤ

يستطيعونلهاوالدارسينالقراءإتفيالمتخصنصينن1فيهشكلاالذكط

.الشاذةوالقراءات،المتوالرةالقراءاتبينيفرقو!أن

؟المتواترةمنالاذةالقراءةالمتخصعررغيريعرفكيفولكن

:نقولالتساؤلهذاعلىول!جابة

:طريقانالشاذةالقراءاتلمعرفة

تباركوالله،الفنهذافيالاختصاصهل9إلىالرجوع:أحدهما

لناتعرضالتيمورالأفيالذكروأهلالعلمأهلسؤالإلىأرشدناوتعالى

بهغتقلاآلذكر!آقل.!لموأ..!:تعالىقال،حكمهانعرفولا

.(؟m(تغغون

يخلوولا،كثيرون-دئهوالحمد-الفنهذافيالمتخصصونوالعلماء

.الحصورمنعصرمنهم

عالمتواترةالقراءاتفيلهاحصرلاكتبأألفواالعلماءأن:ثانيهما

أكردذلكوبجانب،المنظومومنها،المنشورمنها،دقيقأحصرأوحصروها

القراءةالمسلميتبينحتى،خاصةبمؤلفاتالشاذةالقراءاتالعلماءبعض

:الشاذةالقراءاتفيالمؤلفةالكتبومن.غيرهامنالمشواترة

الفتحبيلاعنهاوالإيصاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب-1

7:والأياء.34؟الححلصررة(؟)
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.(1هـ)392سنةالمتوفى،جفىبنعثمان

المشوفىخالويهبنأحصدبنللحسينالقراءاتشواذفيانحتصر-2

للدمياطي.عشرالأربعةبالقراءاتالبشرفضلاءءتحاف-3

الشيخلشيخنا،العربلغةمنوتوجيههاالشاذةالقراءات-4

هـ.3041سنةالمتوفى،القاضيالفتاحعبد

،8اخبذخأل؟،،%سريوطصصصيفاأل!!%

"كا،ا،*

ءبئكا"

ؤأؤترمرقىج!نخما!
ص

مرج!

والدكنهور،لاص!النجديعلىشحقيئ،بمصرالإسلاميةللشئودالأعلىالمجلسطحه(1)

شلبهي.قيساعيلالفتاحعبد
http://www.al-maktabeh.com



(1)تيكلروا9المشرةا!ئهة

:(2"المدنينافع-1

مناصله،الليخيلعيمأبيبنالرحمنعبدبننافع،رويمأبوهو

."الليثيشعرببنجعونة"مولىوهر"أصفهان"

فيالقراءةأئمةأحد،دعابةوفيه،الوجهوسيم،الخلقةحسنكان

عصره.

بنيزيدجعفرأبو:ومنهم،التابعينمنسبعينعلىالقرأءةتلقى

بنومسلم،القاضينصاحبنوشيبة،هرمزبنالرحمنوعبد،القعقاع

الهذلي.جندب

اللةوعبد،عباسبناللهوعبد،هريرةأبيعلىالقراءةهؤلاءتلقىوقد

كعب"بنبي1"عنأخذو!وهؤلاء،انحزوميربيعةأبيبنعياشبى

ألتة!ر!سولعن

ومائة.وستينتسعسنةالمنورةبالمدية(نافع،توفى

العا!رالطةط.ومصدرمااحكامهاالقراءات.كتهالهاصممقولةالتراحمهده(1)

الإملامي.

للذهبيالكبارالقراءسحرفة(1/211)الحرريلابىالر:ترحمفميراحع(2)

.(318-317/8)للزركلي29(الأعلام90/1)
الاطبي.كالأمامالقراءاتعلماءلمحضاتاعموإنماالسقهداعلىالأئحةمزلاءوترتيسه

ارئكادلأنهبافعفبدءوافيهاار!اكالشىالبلادحسصعلىكاداإممالرتيصهداولعل

؟علموالله،رهكدامكةكأ،العاصحةوميينهةالمد

-؟.9-
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:تلاميذه

أنس،بنمالكالاماممنهم،كثيرونخلقنافععنالقرإءةخذ1لقد

وسليمان،وردانبنوعيسى،العلاءبنعمرووأبو،سعدبنوالليث

.حمازابن

:ائنارعنهالرواةوأشهر

.ورش-2قالون-؟

:قالون

(قالون)و،الصمدعبدبنعيسىلنوردانبنمينابنعيسىهو

محمدأبوقال.المديحةقارئكان،قراءتهلجودة(نافع)بهلقبه،لهلقب

فإذا،البوقيسمعلاعالصممشديدأصم(قالوت)كان:البغدادي

سمعه.القرآنعليهقرئ

.(1)المأمونالخليفةعهدفيومائتينعشرينسنةالمنورةبالمدينةتوفي

:ورش

ورلهق()و،سعيدأباويكنى،المصرياللهعبدبىسعيدبنعثمانهو

!ياضهلشدةبهئفبلهلقب

ياربالدالإقرأءريحاسةإليهانتهت،الصوتحسن،القراءةيجيدكار

.منازعفيها،لايحازعهزمانهفيالمصرية

(51972)للرركليعلامالأ(2/235)الرامرةالعحوم(؟"
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.!1سنة)وثمانينسبععنومائةوتسعينسبعسنةتوفي

:(2"المكيكثيرابن-2

هرمزبنفيروزبنزاذانبناللهعبدبنعمربنكثيربناللهعبدهو

السائب،أبيعنالقراءةوتلقى،وأربعينخمهمىسسةمجكةولد،المكي

ابنمولىدرباسو،المكيجبربنومجاهد،انحزوميالسائببنالئهعبد

وقرأ،الخطاببنوعمر،كعببنأبيعلىالسائبابنوقرأ،عباس

ابنعلىدرباسوقىأ،عباسبنالئهوعبد،السائبابنعلىمجاهد

ثابت.بنوزيد،كعببنأبيعلىعباسابنوترأ،عباس

عنهم-اللهرضي-وعمر،ثابتبنوزيد،كحببنأبيمنوكل

.!ثغاللهرسولعلىقرءواقد

توفى.لخل!الئهبرسولالسندومتصلة،متواترةكثيرابنفقراءة

ومائة.عشرينسنةبمكة-تعالىاللهرحمه-

:تلاميذه

عنهةروى!موأشهر،كثيرخلقكثيرابنعنأخذلقد

قفبل.-02البزي-؟

.205(الأعلاآ)4/663(/؟)الحهايةية?(?)

1/021)العشرالقراءاتقيالر.ترححه!يراحع(2)

(1/71)
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:البزي

،بزةأبيبننافعبنالقاسمبناللةعبدبنمحمدبنأحمد:هو

يدعلىأسلم،همذان"أهلمنالأصلفارسي"بشار"بزةأبيواسم

انحزومي.السائبأبيبنالسائب

كثير،ابنقراءةروىمنأكبروهو،ومائةسبعينسنةبمكةالبزيولد

الإتراءمشيخةإليهانتهت،متقنأ،ضابطأ،محققأ،القراءةفيإمامأكان

.الحرإمالمسجدعؤذنوكان،بمكة

.(؟)سشةثمانينعنومائتينخمسينسنةتوفي

قنبل:

انحزوميسعيدبنخالدبنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدهو

فيإماصأكان،القنابلةلهميقالقوممنكانهن!البقنبلولقب،بالولاء

نجيمنالناسإليهورحلبالحجازالإقىاءمثهيخةإليهانتهتالقراءة

.قطارالأ

.(2)مشةوتسعينستعنومائتينوتسعينإحدىسنةبمكةتوفي

:(3)البصريعمروأبو-3

البصري،التميمي،المازنيالعريانبنعماربنالعلاءبنزئان:هو

.(931/؟)علامالأ(؟1/91)الهايةعاية(1)

:r)(7/62)(،الاءعلام120/الر)؟.

u/1،الر(1/83)الكبارالقراءمعرمة.ترجمتهلحيراجع(3، (irtالنهايةية

.(72/3)الأعلام(443/؟)

-؟.4-
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ومقرئها.البصرةإمامكان(يحيى)اسمه:وقيل

:الحزريالإمامقال

الصدقمع،والعربيةبالقرآنالناسأعلمالعلاءبنعمروأبوكاد"

""والديى،والاءمانةوالثقة

مكةإلىأليهمعتوجهثم،بالحصرةونئأ،!سبعينسنةمجكةولد

نعيم،أبي!بونافع،لهصاحبنوشيبة،جعفرأبيعلىكقرأ،والمدينة

قرأوقد،العاليةوأبي،النجودأبيبنوعاصم،كتيرلناللهوعبد

ثابت،بنوزيد،كعببنوأبي،الحطاببنعمرعلى،العاليةألو

غتس!.اللهرسولعلىترأواوجميعهم،عباسبناللهوعحد

وماثة.وخمسينأرخ!سةبالكولهة-تعالىالئهرحمه-توفي

:تلاميذه

المباركبنيحي:أشهرهممن،كثيرعددعمروأبيعنالقراءةتلقى

من:كلأحذهـوعمه202لهسةالمتوفىاليزيديالمغيرةابى

السوسي.-02وريالد-1

:وريلدا

الدوري،عديبنصهبانسالحزيزعبدلنعمرلورحفص:هو

موصحع((الدور"إلىنسبة:والدوري،البغدادي،الححوي،رديالأ

.ببغداد

انتفع،ضابطتماثقة،وقتهفيالإقراءولهتسيح،عصرهفيالقراءةإمامكاد
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.(1)ومائتينواربعين!سسنةي!وتحتى،قا!آلاسائرفيبعلمهالناس

السوسى:

(2)السوكسي،الحارود!بإسماعيلبناللهعبدبنزيادبنصالحهو

ثقة.،محررآ،ضابطأمقرئآكان،شعيبأبووكميته

.(3)التسعينقاربوقد،ومائتينو!ستينإحدىسحنةبالرقةتوفي

:(4)الشاميعامربناللهعبد-4

ىن!ملا،اليحصبيربيعةبنتميمبنيزلمحدبنعامربناللهعبد:هو

التابحين.من،عمروبأبي

ابىعهقال،الشامأهلإماموكان،الهجرةمنثمانسنةولد

:الجزري

المسلم!تأثم،شهيرآوعالمآ،جليلأوتابعيآ،كبيرآإمامأعامرابنكان"

ععهاللهرضي-العزيز"عبدبىعمر"أيامفيكشيرةسنينمويالأبالجامع

المؤمنين.أميروهوبهيأتمفكان-

الحاسجمعط،بدمحتقالإقرأءومشيخة،والقضاءالإمامةبينلهوحمع

أفاضلهمالذينولالأالصدروهم،بالقبولتلقيهاوعلىقراءتهعلى

المسلمين.

.(2/291)،الأعلام(1341؟)رثتلا(؟)

هواز!الأيةمد"صوس"إلىلهة(2)

.(3/276"الأعلام،(؟1/34)الر(3)

(41822)علامالأ(441/؟)الثر(1/67،الكارالقراءممرهـة:ترحصتهيىراحع(4)

-؟.6-
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المغيرةبنعمربنالئهوعبد،شهابأبيبنالمغيرةعنالقراءةتلقى

اتمد!.اللةرسولعن،عفانبنعثمانعن،الدرداءوأبي،انحزومي

ومائة.عشرةثمانيسنةبدمشق-تعالىاللةرحمه-توفي

:تلاميذه

عامر:ابنقراءةروىمنوأشهر

.ذكوانابن-02هشام-1

:هشام

وكنيته،الدمشقيالسلميميسرةبننصيربنعماربنهشام:هو

الوليد.أبو

وخطيبهم،دمشقأهلعالموكان،ومائةوخمسينثلاثسنةولد

والعدالة.والفبطالثقةمع،ومفتجهم،ومحدثهم،ومقرئهم

،(1)ومائتينوأربعينخممىمشةالمحرمخر3توفي

:ذكوانابن

عمر،بنذكوانبنبشير:ويقال-بشربنأحمدلهناللهعبد:هو

.عمروأبايكنى،الدمشقي،القرشي

مشيخةإليهانتهت،مويالأالجامعوإمام،بالشامالإقراءشيخكان

."تميمبنأيوب"بعدالإقراء

.(421/؟الثر)،الفاهرةط016عىاصالكمارالقراءمعر!ة(1)
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.(؟"ومائتينو(ربعيناثنهتينسنةبدمشق-تعالىاللهرحمه-توفي

:(2)الكوفيعاصم-5

ابيهاسموقيل-الجيموضمالنونبفتح-النجودأبيبنعاصم:هو

ال!ابعين.منوهو،بيهرأباويكنىcالنجودأبووكنيته،اللهعبد

الإتراءرئاسةإليهانتهتالذيالإمامهوعاصمكان":الجزريابنقال

منللقراءةالناسإليهورحل،السلميالرحمنعبدأبيبعدبالكوفة

وكان،والتحريروالإتقانوالتجويدالفصاحةبينجى،الآفاقشتى

.بالقرآنصوتأالناسأحس!

بنوزر،السلمياللةعبدبنالرحمنعبدأبيعنالقراءةتلقى

الفلاثةهؤلاءوقرأ،الشيبانيإلياسبنسعدعمروأبي،الأسديحبيهـش

بنوزرالسلميالرحمنعبدأبيمنكلوقرأ،مسعودبناللهعبدعلى

طالب.أبيبنوعليعفانبنعثمانعلىحبيش

ثابتتبنوزيدكعببنأبيعلىالسلميالرحمنعبدأبوترأكما

.-جمعيأعنهماللهرضي

غد.اللهرسولمنالقراءةتلقواوحميعهم

ومائة.وعشرينسبعسنةبالكوفة-تعالىالئهرحمه-عاصمتوفي

.(188/4)1/404(الاعلام)التهايةغاية(1)

.(551/؟،الحزرىلابىالثر(73/؟،الكبارالقراءسحرلهة:ترحمتهيىراحع(2)

.(؟4/2)الاعلأم

-108-
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:تلاميذه

عاصم:عنالرواةوأشهر

حفص.-02شعبة-1

شعبة:

وكنيته،الكوفيالنهشليالاسدكططالحناسالمبنعياهمقبنشعبةهو

،كبيرأعلمأإمامأكان،الهجرةمنوتسعينخمسسنةولد،بكرأبو

أكثرعاصمعلىالقرآنعرض،ة!لاأئمةكبارمنحجة،عاملأعالمأ

السائب.بنعطاءوعلى،مرةمن

وتسحينثلاثسنةالاولىجحادىفي-تعالىاللهرحمه-توفي

.(؟)ومائة

حفص:

ولد،الكوفيالأسدكاداودأبيبنالمغيرةبنسليصانبنحفصهو

تردد،عاصمبقراءةعاصمأصحابأعلموكان،الهجرةمنتسعينسنة

الكريم.القرآنالناسيقريءوهوومكةبغدادبين

ضابطثبتثقةالقراءةفيهو:الذهبيعندقال

.،21الصحيحعلىهجريةوعائةثمانينسنةتوفي

.(242)الأعلام(6ء1/1:الئر)انظر(1)

.(92؟/2)الأعلام(2ء8/؟)الهايةغاية(69ء/؟)الثر(2)

-109-
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:(\"الكوفيحمزة-6

الأئمةأحد،الكوفيإسماعيلبنعمارةبنحبيببنحسزة:هو

حجة،ثمةوكان"عاصم"بعدبالكوفةالقراءةفيالناسوإمام،السبعة

للحديث،حافظأ،بالفرائضعارفأ،مجودأ،تعالىاللهبكتابقيمأ

تعالى.لئةقانتأ،خاشعأعابدأ

التابعين،منفهوالصحابةبعضدرك1و،الهجرةعنثمانينسنةولد

بنعمروإسحاقوأبي،أعينبنحمرانحمزةأبيعلىالقراءةتلقى

محمدوابي،يعلىأبيبنالرحمنعبدبنومحمد،السبيعيالئهعبد

الباقرمحمدبنالصادقجعفراللةعبدوأبي،الياميمصرفبنطلحة

طالب.أبيبنعليبنالحسينبنالعابدينزينابن

بناللهوعبد،طالبأبيبنعليإلىسندهاينتهيحمزةنقراءة

.!ثغالئهرسولعنسمعود

بحلوانومائةوخسسينستسنة-تعالىاللةرحمه-حهزةتوفي

.العراقسوادآخرفىمدينة

:تلاميذه.

:حمزةقراءةروىمنوأشهر

t-خلاد-02خلف.

العثرالقراءاتفيالمنئهمر(9r/؟)للذهبيالكبارالقراءمعرفة:ترجتفيراجع!؟)

.(308/2)الأعلام(؟66/؟"

؟؟.-
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محصد،أبووكنيته،البغدادىالأسديئعلببنهشامبنخلفهو

سنين.عشرابنوهوالقرآنوحفظ،ومائةخمسينسنةولد

فاضلأ.عابدأكان:الدارقطنيعنهقال

عيسىسسليمعنعرضأالقراءةأخد،عالمأزاهدأثقةكانكما

أوسبنمسعدزيدأبيوعن،حمزةعنحمادبنالرحمنوعبد

.الاءنصارى

كما،العشرةالأئمةمنفيعد،بهاانفردقراءةلنفسهاختاروقد

ذلك.سيأتي

.(؟)ببغدادومائتينوعشرينتسعسنةالآخرةجمادىفيتوفي

:خلاد

عيسى،أبووكنيته،الكوفيالصيرفيالشيبانيخالدبنخلادهو

عنعرضأالقراءةوأخذ-ومائةثلاثسسنةوقيل-عشرةتسعسنةولد

كانكما،وأجلهمأصحابهأضبطمنوكان،حمزةعنعيسىبنسليم

بنأحمدالقراءةعنهأخذ،متقنأصابطأcمجودأ،محققأعارفأثقة

الطبريالحسينبنوعلي،القصارعليبىوإبراهيم،الحلوانييزيد

وغيرهم.

.(2/036!علامالأ(8/232"بعدادتاريح(rvr/1)الحهايةعاية(؟)

-ا؟؟-
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.(؟"ومائتينعشرينسنةتوفي

:!2)الكوفيالكسائي-7

الحسنبأبيالمكنىالنحوىعثمانبناللهعبدبنحمزةبنعلي:هو

.كساءفيأحرملأنهبالكسائيولقب

أعلمكان:مور1الكسائيفياجتمعت:الأنباريبنبكرأبوعنهقال

فكانوا،القرآنفيالشاسوأوحد،الغريبفيوأوحدهمبالنحوالناس

إلىأولهمنالقرآنويتلوكرسيعلىويجلس،فيجمعهمعندهيكثرون

.والمبادئالمقاطعحشىعنهويضبطونيسمعونوهم،آخره

ملكأكأن،تكلمأوالقرآنقرأإذاالكسائيكان:العلماءبعضوقال

فيه.علىينطق

الذىالزياتحبيببنحمزةمنهمكثيرخلقعلىالقراءةتلقى

بنوعإصم،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنومحصد،ترجمتهتقدمت

سصاعيل4،عاصمالإمامتلاميذحد1،عياثىبنبكروأبي،الثخودألي

متصلواوكلهم،المدنينافعالإمامشيخنصاحبنشيبةعنجعفرابن

.!!اللةبرسولالسفد

ومائة.وثمانينتسعسنةالكسائيتوفي

.(2ء2/6)الأعلام(561/؟)افىريلالنالفر(؟"

(؟9/73)الجرريلابنالثر(؟../1)الكمارالقرأءةمعرلهة:ترجتهفيراحع(2)

.(5/49)علاملأا

-1؟2-
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:تلاميذه

:اثنانعنهروىمنأشهر

.الدوريحفص-02الليث-1

الليث:

منوهو،الحارثأبووكنيته،البغداديالمروزيخالدبنالليثهو

توفيلهامحققأللقراءةضابطأ،حاذقأثقةكان،الكسائيأصحابأتجل

.(1"ومائتينأربعينسنة

:الدوريحفص

بنعمروأبيترجمةفيعليهالكلامتقدمفقدالدورىحفصوأما

الكسائي.وعنعنهروىلأنه،العلاء

:(2)المدنيجعفرأبو-8

الفراءأحد،جعفرأبووكنيته،المدنيإنحزوميالقعقاعبنيزيدهو

أبيبنعياشبناللهعبدمولاهعلىالقرآنعرض،التابعينومن،العشرة

لنأئيعلىالثلاثةهؤلادوترأ،هريرةوأبي،عباسبناللةوعبد،ربيعة

وكلهم،أيضأثابتبنيزيدعلىعباسوابنهريرةأبووقرأ،كعب

.!هغإدئهزسولعلىترأوا

القاضىللشيحررواتهمالعثرةالقراءتاريح(731/؟)للدمبيالكبارآلقراءمعر(1)

الأعلام(؟1/87)الثر(06-1/95)الكسارالقراءمعرفةترحمت3فيراحلم(2،

-113-

http://www.al-maktabeh.com



الأصح.علىومائةثلاثينسنة-تعالىاللةرحمه-توفي

:تلاميذه

جعفر:أبيعنروىمنوأشهر

.جمازبنسليمان-02وردانبنعيسى-؟

:وردانبنعيسى

أصحابقدماءمن،الحارثأبووكنيته،المدنيوردانبنعيسىهو

أبيعلىالقرآنعرض،جعفرأبيعلىالقراءةفيأصحابهومن،نافع

نافع.علىعرضثم،وشيبةجعفر

فيشاركهوقدوقدمائهمنافعصحاب1جلةمنهو:الدانيقال

ضابط.محققوراوحاذقمقرئإماموهوالإسناد

عمر،بنومحمد،وقالونجعفربنإسهماعيلالقرآنعليهوعرض

.(1"ومائةالستينحدودفيتوفي

:جغازابن

تشديدمعوالزا!بالجيم-جمازبنمسلمبنمحمدبنمليمانهو

الربيع.أبووكنيتهالمدنيالزهري-الميم

القراءتاريح(1/791)الحزرىلابىالر(92/؟)للدمبيالكبارالقرإءمعرفة(؟)

.39-38عىورواتهمالحشرة
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وقىأ،نافععلىعرضثم،وشيبةجحفرأبيعلىعرضأالقراءةررى

بنوقتيبةجعفربنإسماعيلعليهعرضئم،ونافعجعنربي1جرف

أبيةنافحقراءةفيمقصود،نبيلضابط،جليلمقرئوهو.مهران

.(1)ومائةسبعينسنةبعدتوفي.جعفر

:(2)البصرييعقوب-9

الحضرميإسحاقأبيبناللهعبدبنيزيدبنإسحاقبنيعقربهو

ثقةكبيرأإمامأوكان،العشرةالأئمةأحد،محمدأبووكنيته،البصري

أبوقال،العلاءبنعمروأبيبعدالقراءةرئاسةإليهانتهت،صالحأعالمأ

القراءاتفيوالاختلافبالحروفرأيتمنأعلمهو:السجستانيحاتم

يثوحدالقرآنلحروفالناسوأروى،النحوومذاهب،ومذإهبهوعلله

.الفقهاء

بنوشهاب،المزنيسليمانبنسلامالمنذرأبيعلىالقراءةأخذ

العطار.حبانبنجعفرالأشهبوأبي،ميمونبنمهديحيوأبيشرنقة

.!مياللهرصولعنشعرىالأموسىبأبيسندهايتصلهؤلاءوقراءة

ومائتين.خصسنةالحجةذيفيتوفي

.39صورواتهمالعثرةالقراءتاريح(791/؟)الر(؟)

الاعلاء(1/013)الكارالقراءمعرلهة(186/؟الهمشر)ةترحمتهفيانظر(2)

(255/9).
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:تلاميذه

:يعقوبتلاميذوأشهر

-وحر-02!يور-1

رويس:

منوهو،اللةعبدأبروكنيته،البصرياللؤلؤيالمتوكلبنمحمدهو

مشهورماهرالقراءةفيوإمامحاذقمقرئوهو،يعقوبأصحا!أفضل

.والإتقانبالفهحبط

.(؟)ومائتينوثلاثينثمانسنةبالبصهرةتوفي

:روح

،ابألووكنيته،النحويالبصريالهذليالمؤمنعدبنروحهو

وأوثقهم.يعقوبأصحابأتجلكان

.(3"ومائتينوثلاثينس!خأوأربعسنةتوفي

:(3"العاشرخلف-01

تقدتالدي،الغداديالزارهشامبنخلف:العاشرالإمام

بهااشتهرتراءةلنفسهاختاروقد،حمزةعنراويأباعتبارهترجمته

ته:رواواشهر

.(861/؟)الر(؟7لا/؟،الكبارالقراءمعرفة(\

.(؟1/87،الر(؟1/75)الكبارالقراءمعرفة(2

.31صلعنرة1القراءناريح(91؟/؟)الر:ترحمنهفيانطر(3
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t-سحاقإ.

إدريس.-2

:إسحاق

البغداديثمالمروزياللهعبدبنعثمانبنإبراهيمبنإسحاقهو

علىقرأ.اختيارهفيخلفأراويوهو،يعقوبأبووكنيته،الوراق

.بعدهبهوقاماختيارهخلف

فيها.ثقةبالقراخةقيمأإسحاقوكان،مسلمبنالوليدعلىأيضأوقرأ

خلف.اختيارإلاالقراءاتمنيعرفلاكانوإنلهاضابطأ

عمرأبيبناللهعبدبنومحمد،إسحاقبنمحمدابنهعليهوترأ

وابن،الثقضيموسىبنوعلي،البرصاطيعثمانبنوالحسن،النقاش

.شنبوذ

.(1)ومائتينوثصانينستسنةتوفي

إدريس:

قرأ،الحسنأبووكنيته،البغدادىالحدادالكريمعبدبنإدريميىهو

الشعوني،حبيببنمحصدوعلى،واختيارهروايشهالبزارخلفعلى

الثقةوفوقثقةهو:فقالالدارقطنيعنهسئل،ثقةمتقنإماموهو

.54عىالعشرةالقراءتاريح(1/191)الجزريلابىالر(1)
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،شنبوذبنأحمدبنومحمد،مجاهدبناححدالقراءةعنهروى

بنوأحمد،البخاريإسحاقبنومحعد،الخاقانياللةعبدبنوموسى

عبدبنومحصد،المطوعيسعيدبنوالحسن،النقايقبكروأبر،بويان

.الرازىاللة

.(1)سنةوتسعينثلاثعنوماثتينوتسعيناثنتينسنةتوفي

تراءةأنيتبينورواتهمالأئمةهؤلاءترجمةفيبيانهسبقماخلالمش

.!هغاللةبرسولالسندومتصلة،صحيحةورواتهمالعشرةالأئصة

****يمة

.45عىالفرةالقراءتاريخ(19؟ا؟،الر(1)
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الشاك!4القرأءأت4روا

وكتبالتفسيركتبهـيهمسهابعضروى،حدأكثيرةالشاذةالقراءأت

خاصة.كتبفيهألفوبعضهما،لنحو

قسصيى:إلىيفق!ممون-عامةبصفة-الشاذةالقراءاتورواة

وجمعها،العشرةبعدالتيالا!ربعةالقراءاترواة:الأولالقسم

الدمياطيمحمدبنأحمدالإمام:مثل،خاصةكتبفيالحلماءبعض

البشرفضلاءإمخاف"بعنوانكتابآألفهـحيث1711سنةالمتوفي

.(1!"عشرالا!ربعةبالقراءات

هم:ربعةالأئمةوالأ

المشهورين،التابعينكبارأحد،لصارالأمولى،البصريالحسن_1

هـ.؟01سنةالمتوفى،والورعبالزهد

شيخآكان،محيصنبالنالمعرو!،الرحمىعبدبنمححد-2

هـ.231سنةتوفى.السبعةئمةالأأحد،العلاءبنعمرولابي

النعنالقراءةأحد،البغداديالنحوياليزيديالمباركبنيحيى-3

هـ202!سةتوفي،والسوهمحيللدوريشيحأوكان،وحمزة،عمرو

تابعي،،عححقبالأالمعروف،بالولاءالأسديمهرانبنسليمان-4

.(3)ـه481سنةتوفي

إ!اعيلشصادالديهورمتحقيشالكتوعالم،لالقاهرةرهريةالأالكلياتكلكتةطع(1)

(1/7)الشرهمضلاءإتحا!.الهطر(2)
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الثاني:القسم

ءإمة:بصفةالشاذةالقراءاترواة

رضي،التابعينمنوبعضهم،الصحابة!!مبعضهم،كثيرونوهؤلاء
جميعأ.عنهمالله

:المثالسبيلعلىمنهمنذكر

الصحابة:من

هـ.32سنةالمتوفيالجليلالصحابي،المكيمسعودبناللهعبد-1

المتوفيالجليلالصحابي،ا!وفيمالكبنالأجدعبنمسروق2

هـ73سنةالمتوفي،الأسديالقرشي،العوامبنالزبيربناللةعبد-3

منةالمشوفي،شعريالاموسىأبو،سليمبنقبسبناللةعبد-4

هـ.68سنةالمتوفي،المطلبعبدبنعبا!سبناللهعبد-5

التابعين:ومن

هـ.99سنةالمتوفيالنحوى،البصري،الليثيعاصمبننصر-1

المتوفي،التفسيرأئمةحد1،المكيالحجاجأبو،جبربنمجاهد-2

هـ.؟.3سنة

.ص01ءسنةالمتوفي،القاسمأبو،مزاحمبنالضحاك-3

سنةالمتوفى،البصرىعمرةأبيبنبكرأبو،سيرينبنمححد-4

هـ.110

سنةالمتوفيالبصرى،السدوسيالخطابأبو،دعامةبنقتادة-8

.(1)ـه؟17

(?!t1؟،بخيلابنوات،(بحدماوما4/؟)الجزرىلابىالقراءطتات:انظر(1)
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ت12القرأحولىشبيات

لمحلييالر+وا

،ومصادرهمبادثهومنمنهوالنيلللإسلامالكيدن1فيهشكلاالذي

ينزلالوحيبدأفمنذ،المحمديةالرسالةقدمقديمهوبل،جديدأليمى

الرسالةهذهيحاربونشاكلتهمعلىومنوالمشركونغه!اللهرسولعلى

ماكلمنوبراءته،مج!الرسولبصدقعلصهممع،انحتلفةبالوسائل

القرآنمعارضةعنبالعجزأترواكما،كاذبةاتهاماتمنإليهينسبونه

منه.شيءبأقلولو

*يكزبونل!فاتهت!تقولونآلذىليخزنكائه!قذلهغلم:تعالىاللهيقول

01"1)(مخخدوندئةآئاتنتىلتهايينأؤقيهن

ن4،مستمرهوبل،ينتهلمللإسلاموالعداءوالكره

قولهفيوتعالىتباركالحقإليهأشارماوهوعوأعصارهأشكالهإختلفت

إنييححخيعنترذوكتمحتئيخيلونيهئملو!ؤلاترأ.....!:

.(2)!.سخبهثوأ.1

ومنالمستشرقينبعضمنالشبهاتبعضالقراءأتحولأثيرتوقد

المسلمينتشكيكبقصد،الإسلامإلىينتسبونممننهجهمعلىسار

وأتحريفأيمنبحفظهتعالىاللهتكفلالذيالأولشريعتهممصدرفي

تبديل.

.rr:الأنعامسورة(1)

.2؟7:القرةسورة(2)
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:القراءاتمصدرحولتدور:الأولىالشبهة

هوالقراءاتاختلاففيالسببأنالمستشرقينبعضاذعىفقد

لهجتها،حسبتقرأكانتقبيلةكلن1و،العربيةاللهجاتاختلاف

منالقراءاتهذهيتلقواولم،ضابطأوقيددون،لهاتيسروكيفما

اللهجاتلسائرالقراءاتبموافقةهذهشبهتهمويدعمون،!غاللةرسول

شملتالقراءاتأنعلىالحديثعندمضىفيماذلكبيناكما،الحربية

فقط.قريثىلهجةعلىمقصورةتكنولم،العربيةاللهجاتسائر

ويؤيدونه،،بعفالمسلمينالزيفبهذايغترأنوالعجيبوالغريب

فييقولحيث،حسينطهالدكتورمثال1،العلمطلبةبينوينشرونه

:((الجاهليدبالأ"كتابه

ولاقليلفيالوحيمنالسبعالقراءاتهذهليستأنهوالحق...."

هيشا4،ديخهفيمغتمزأولا،فاسقأولا،كانرأمنكرماوليس،كثير

.(1""..واخشلافهااللهجاتمصدرهاتراءات

الذينالعلماءومن،إلافتراءاتهذهعلىيردمنتعالىاللهقيضوقد

وأمثالها:الشبهةهذهفتدوا

"واللهجاتالقرأءات"كقابهفيحمردةالوهابعبدالدكتور-؟

.الكرديطاهرمحمدللشيخالقرآنتاريخ-2

التاسحة.الطهمحةالمحارم!دارط95صالجامليالأدبفي(1،
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المثيخلشيخحاوالملحدينالمستشرقيننظرفيالقراءات-3

القاضي.الفتاحعبد

وغيرححع،السيدالرحمنعبدللدكتوروالقراءاتتسيهرجولد-4

لئة.والحمدكثير

ناحيتين:منهؤلاءعلىهناردىفيتتصر1و

الأولى:الناحية

د!لألةتدلوالتي،والسنةالقرآنمنالأساليبالمتنوعة،الكثيرةالأدلة

الوحي،طريقعن،غي!اللهرسولعلىالقرأءاتهذهنزولعلىقاطعة

م!صا"كلمةأو،حرفمكانحرفأيغيرأنوسعهفييكنلم!ي!وأشه

تعالىاللةلعاجلهذلكفعللوتمي!وأنه،الأحوالمنحالبأى،كلمة

.الموتأوالقتلإلىيصلقدالذيالشديدوالعذاببالعقوبة

مورذلكيصحفكيف،كل!للبيبالفسبةيصحلاذلككان!اذا

بحرفحرفأأو،بأخرىكلمةالقبائلبعضغيرتإذاوهل،الناسسائر

.!؟تعالىاللهكلاممنهذايكونهل،آخر

منكلهاالقراءاتهذهنزولعلىالدالةحاديثوالأالآياتأمثلةومن

تعالى:اللهعند

لاترجونلذبآلقابيصضنتااياتضكعلشهرءذالهسلم!:تعالىقود5

تئقآييحنأئدتف!\نلي"مجوتمافلتةآؤبزغتره!آنيابقزءئمضآتالقد
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عظير2يؤعذابربتغضختتفإنآخاكتقف!إرب!ويماالأآئبعتقيي!ان

خ!ييثبث!تبلإءفقذزنكمآدؤلأ%قآ*قاهمتؤتاوغثس!خقرلؤلهثئا
!61-؟5:لهرص9!تغقلوئآلقآ!هلتقينعمرا

تخهجمموإلأولخةيوحىن(8اقؤكثعقؤماشطئ!:تعالىوتوله

5ةالجم9(ء".دشتديرأتقوى r!.

لتميزهبآتهفالأخذ*لأقاولليقغضقآققؤل!غقئتاوتؤ!:تعادوقو!

.!4464الحافة1(لوتينآمةتقطغناغ

القرآأدعلىواصحةدلالةتدلوهي،كثيرةالمعنىهذافيوالآيات

عص!مفهي؟وأجزاؤهالقرآنأبعاضوالقراءات،وجلعزالئهعندمن

تعالى.اللة

خاصةبصمةالقراءأتنزولعلىصراحةتدلالشيالأحاديثوأما

أيضأ:فكثيرة

الله!مالتحفيع!طلبفيإيرادهتقدمالذيالصحيحالحديث:منها

استجاهـقدتعالىاللهوأن،الكريمالقرآنتلاوةفيالأمةهذهعلىتعالي

.القراءاتهدهتضمنت،أحرفسبعةعلىالقرآنوأنزل،غه!لرسوله

البحاريرواهما:المقامهذافيوالصريحةالواضحةالأحاديثوعن

برهشاءسمعت:قال-عنهاللةرضي-الخطاببنعمرأنومسلم

!إدالقراءته!استمعت،غي!اللةرسرلحياةفيالفرقانمورةيقرأحكيم
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أساورهفكدت،!غالئهرلعمولئقرنيهالمكثيرةحروفعلىيقرؤهاهو

ثم،سحفمحتىفانتظرته.!برأسهآخذأوأقاتله:أي؟،الصلاةفي

غيرهأوثوباعنهقهفيجعلإذاةالرحلالرجلتمب!.بردائهتثثته

:قال؟تقرأسمعتكالتيالسورةهذهأقىأكمن:فقلت.!بهوجره

غي!اللهرسولإنفوالئه،كذبت:لهفقلت.غي!الئهرسولأقرأنيها

اللةرسولإلىأقودهفانطلقت،تقرؤهاهمممعتكالتيالسورةهذهأقرأني

علىالفرقاذسورةيقرأهذاهمسمعتإني،اللهيارممول:فقلتغ!يط

لخج!:اللةرسولفقال.الفرقانسورةأقرأتنيوأنت،تقرنيهالمحروف

قال.يقرؤهاسمعتهالتيالقراءةعليهفقرأ"ياهشاماقرأ،ياعمرأرسله"

."أنزلتهكذا":اك!اللهرسول

فقال،أقرأنيالتيالقراءةفقرأتياعمردا"اترأ:اكل!اللةرمولقا!ثم

،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإن،أنزلتكذلك":غك!اللةرسول

.(1منهتيسرماماترأوا

.العلحاءيقولكماالتواترحدبلغتكثهيرةالقراءاتنزولوأحاديث

إلىمعهمالنزاعانتقل،حاديثوالأالآياتهذهفيهؤلاءنازعفإن

والكفر.الإيمانقضية:هي،أخرىقضية

لاالقراءاتاختلافأن:هؤلاءعلىبهانردالتي:الثانجقالظحية

نوعأيمثلاللهجاتفاختلاف،!قطالربيةاللهجاتاخشلافإديرص

ص:القراءاتأصولفيمتحققذلكوأكثر،الاختلافأنواعمن
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إسكانهاالحروهـاوبعضوصله،والتسهيلوالتحقيق،والإدغامالإظهار

والتعحيم.كالترقيقذلكأشبهوماوالإمالةوالعتح،احتلاسهاأو

ورودصلابدبل،قراءةصحلهجةأؤلعةصحماكلفليسذلكومع

الفراءبعضأننجدولدلك،لخي!اللهرسولعنالصحيحبالسنددلك

أكانسواء،دالياءالمصحففيرسمتالتيالكلماتإمالةمذهبهيكون

دعضذلكمنيستثنىلكنه،حصزةالإماممثل..لاأوالياءأصلها

الضحىسورةميتعالىقولهمثلروايةورودهالعدم؟يميلهافلاالألفاظ

نامع(سجى!يميلولا(والضحى!فيميل(سجىإداوالليل!:

واحد.منهصاكلرسم

فييميللاعاصمالإمامعنالرواةأحدسليمانبنحفصوالراوي

آت!بىأم!وقال:هودممورةفيتعالىقولههيواحدةكلمةإلاكلهالقرآن

.(14:هرد)(.تجيرثهاومقلشفآشسرآلئهفبها

،الاستتناءويلحقهاإلاقاعدةمنفما،جدأكثيرةذلكعلىمثلةوالأ

المستثني.فيالنقلصحةلعدمإلا،لثىءلا

فيهتطردولمالفرشقسمفيجاءتالتيللكلماتمثالأهاوأذكر

سنةالقراءةأنعلىشاهدأصدقوتعتبر،للنظرلافتةبصورةالقاعدة

اللهجاتإلىالرجوعأو،الاجشهادأوللقياسفيهامجالولا،متبعة

العربية.

وستيرتسعةفيالكريمالقرآنفيجاءالسلامعليه!إبراهيمدالفظ
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،عمرأدآلفيوسبعة،البقرةسورةفيعشرخمسةمنها:موضعأ

هودفيوأربعة،التوبةفيوثلاثة،الأنعاممفيومثلها،النساءفيوأربعة

فيواثنان،والحجرإبراهيممنكلفيوواحد،يوسففيواثنان،

وفي،ثلاثةالحجوفي،الأنبياءفيوأربعة،مريمفيوثلاثة،النحل

فيوثلاثة،الأحزا!فيوواحد،العنكبوتفيواثنان،واحدالشعراء

والداريات،والزخرف،الشورىفيوكذلك،واحدصوفي،الصافات

والحديد.والنجم

فيخيرالأوالموضع(4)الآية:واحدة!يةفيموضعا"نالممتحةوفي

.وستونتسعةفالجصيع(وموسىإيراهيمصحض!:الأعلى!ورة

لفبالأالقراءةبينمنهاموضعأوثلاثينثلاثةفيالقراءاختلف

.(إبراهيم!بالياءوالقراءة(إبراهام!

موضعأ.والثلاثينالثلاثةفيبالألفيقرأعامرابنعنفهشام

فقطالبقرةمواضعفيوجهانعفه-أيضا-عامرابنعنذكوانوابن

كالجصاعة.بالياءيقرأوالثلاثينالثلاثةبقيةوفي

عشرخمسة:وهيالخلاففيهاوقعالتيالمواضعتفصيلمعأولشتأمل

النساءسورةفيمواضعوثلاثة،القبرةفيموضعأ

.ا111"،؟2ه؟منهاالأخيرة

.!9161نعامالأسورةمنالأخيروالموضع

.!1؟4؟ال!وبةسورةمنالأخيرانوالموضعان
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.السلامعليهإبراهيمسورةفيالذكاالوحيدوالموضع

النحل.فياللذانوالموضحان

مريم.فيالتيوالثلاثة

.!31!العنكبوتسورةمنالأخيروالموضع

والنجم،والذاريات،الررى6سورمنكلفيالذىالوحيدوالموضع

..الممتحنةمنوالأول،والحديد

قولهوهيواحدةآيةفىالممتحنةسررةفىالرارديناللفظينأنمع

لقؤميهتملوأقاإذومعهلذينإتقهيصوأثتألهـصؤخسمنةثكتمنتكاقذ!:تعالى

*.وة!!عتآوبتنهكمتفننااييهؤولهدلثوكفرناأد*ولزمنلغ!لاونومقامنكئم+ؤأبرإتآ

ؤمآتلثلأستخغعرن!ةلهإئرهيئقوللأ!+ةوخدلتةبآتؤمنوأحولاأبذؤآتجقضحآة

لممتحة4ا9(لمعجليآلك!وآن!نآلكلهإاط!وتسكقتكزتحا؟لهثئئمندتؤمنآلكآقلك

و1لفبالأالقراءةبينالخلاففيهالديهوالآيةمنولالأفالموضع

الياء.

.خلافبدونللجميعبالياءيقرأالفانيوالموضجح

أهلبعضأو،الشامأهللغةالألفقراءة:يقولونالقراءاتوعلماء

بالألفالقراءةالشامأهللغةكانتفإذا،العامةلغةالياءوقراءة،الشام

أ؟واحدوالمدلولواحدواللفظ،القرآنجميعفيا!بيقرؤوالمفلماذا

وأاللغةوليس،!عاللةرسولعنالواردالصحيحالنقلإلااللهم

اللهجة.
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منشيءفيتعتدلاالقراءأئمة":الدانيالإماميقولولذلك

علىبل،العربيةفيقيمىوالأ،اللغةفيالأفشىعلىالقرآنحروف

يردهالاعندهمثبتتإذا،والروايةالنقلفيوالا!صح،ثرالأفيتبث!الا

قبولهايلزم،متبعةسنةالقراءةلأن،لغةفشؤولا،عربيةقياس

.(1)"إليهاوالمصير

بعضوخالفتصحتإذاالقراءةأنعلىالعلماءنصبل:وأقول

فإن،القراءةإلىوردها؟القاعدةتصحيحوجب،النحوأواللغةقواعد

رسولهوكلام،تعالىاللهكلاممنفواعدهامحتمدواإنماالنحوعلماء

.ونثرانظهمأ،العربعنصحوما،!ظ

ف!زاففئم!ب!حهوللمق!ضصلصث!قظيني!

للداني.جاعالانعننقلأ(؟9101،1)النئر:انظر(؟)
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صرطبيعةإلىيرجعالقراءاتاختلافأن:الثانيةالشبهة

المصاحف:

هـ-134.ت)"تسيهرجولد"اليلأوديالمجريالمستشرقادعىفقد

الديالعربيالخططبيعةإلىراجغالقراءاتاختلا!أن(م1921

والحتحكل،النقطمنخاليةكانتوقدعالعثمانيةالمصاحفبهكتبت

المصحفورسم،لغتهحسبيقرأكانواحدكلأنإلىأدىالذىالاءمر

ذلك.علىيواففه

قسمنشأةوترحع":(الإسلاصيالتفسيرمذاهب)كتابهفييقول

يقدمالذي،العربيالخطخصوصيةإلىالاختلافاتهذهمنكبير

الموضوعةالنقطلاختلافتبعأ،مختلفةصوتيةمقاديرالمرسومهيكله

حالةفيكذلكبل،النهقطتلكوعدد،تحقهأوالهيكلهذافوق

فييوجدلاالذيالحركاتاختلافيدعو،الصوتيةالمقاديرتساوي

للكلمة،الإعرا!مواقعاختلافإلى،يحددهماصليةالأالعربيةالكتابة

الموحدالمحصولفيالحركاتفاخقلاف:وإذأ،دلالتهااحتلافإلىوبهذا

حركةنشأةفيالأولالسببهماكانا،الصامتةالحروفمنالقال!

فيالدقةتتحرلمأو،أصلأمنقوطأيكنلمنصفيالقراءاتاخلاف

.(1""تحريكهأونقطه

.9-8:ص،النحارالحليمعدترححة-الإصلاميالتعسيرمداهص(ا)
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:وجوهعدةمنالشبهةهذهعلىوالرد

القرآنآياتمن،ولىالاالشبهةعلىالردمنتقدمما:الأولالوجه

نأعلىواضحةدلالةدلتوالتي،اكي!الرسولوأحاديث،الكريم

إلابكلمةكلمةأو،بحرفأ!رحيغيرأنوسعهفييكنلمعي!الرممول

اللهرسولعلىالوحيبهانزلانحتلفةالقراءاتوأن،الوحيطريقعن

-ة!ا!ا!ض!ه!وقفيهاجاءالتيا!حاديث:وبالأخص،غي!

أنزلت"هكذا":-عخهماللهرضي

يكذبه:التاريخيالواقعأن:الثافيالوجهه

المصاح!أن-الفريةهذهصاحببهيعترفوالذي-الثابتفمن

بحميعالكريمالقرآنوأن،-عنهماللهرضي-الصحابةعصرفيكتبت

قبل-عمهماللهرضي-الصحابةصدورفيمحفوظأكانورواياتهتراءاته

الصحابةحفظعلىبناءكتبتالمصاحفإنبل،المصاحفتكتبأن

بالا!سانيد،هذايومناإلىوتابحوهم،الشابعونعنهمونقلها،أنفسهم

الصحيحة.

نسخأنبحد-عنهاللهرصي-عثمانأن-كذلك-الثابتومن

كلمعبعت،انحشلفةصصارالأإلىيرسلهاأنراد1و،المصاحفهذه

المصجففيماوفقعلىالمسلمينيعلمالقراءةعلماءمنعالمأمصحف

إليهم.أرسلالذي

المدينة.أهليقركأأنثابتبىزيدفأمر
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مكة.أهلإلىالسائببناللهعبدوبعث

.الشامأملإلىضعبةبنوالمغيرة

.البصرةأملالىقشعبدبنوعامر

.(1)الكوفةهل1إلىالسلميالرحمنعيدوأيا

القراءاتمنالرسميحتملهماتقييد:ذلكوراءمنالهدفوكان

لما،فقطالمصحفمنمأخوذةالقراءاتكانتفلوءتواترامنهابالمنقول

.(2"فائدةالعلماءهؤلاءلإرسالكان

والرواية،والنقلالتلقيعلىتعتمدإنماالقراءةأنعلىدلالةهذاوفي

هذهتلقيعنمتأخرةجاءتالكتابةفإنبموالكتابةوالرسمالخطعلىلا

ا؟فيهاسببأتكونفكيف،القراءات

القراءاتأن-المصاحفكتابةطريقةعلىالحديثعند-تقدموقد

:نوعان

فهذه،كلهذلكيحتملوالرسم،وجوهبعدةيقر1ن1يصحنوع

.واحدةبطريقةالمصاحفجميعفيتكتبكانت

المصحفيكتبفكان،واحدبرسممقراءتهيمكنلا:الثانيوالنوع

(1وضى"كلمةمثل،المصحفإليهسيرسلالذيالمصرتراءةحسبعلى

،48:صرالملحدينالمرتيرلهظرفيوالقراءات،(06/؟)القرطيتفسير:انظر(؟)

.48،49:صوالملحدينالمسترقبننظرفيالقراءات:انظر(2،
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."عوارسا"،"رعواساو":ومثل،"وصىأو"و

العكس.لا،بهويقرأموجودهولماتابعةكانتفالمصاحف

نأينبغيلكان،للرسمتابعةالقراءةكانتلوأنه:لثالثالوجط

مأصحيحةأكانتسواء،مقبولةالمصحفلرممموافقةقراءةكلتكون

أحد.بهيقللموهذا،صحيحةغير

وما!:تجالىقولهفيالرإويةوحمادالحسنقراءةالعلماءردولذلك

(1باهأ"هاقرأ!ئاةقؤجمذوؤعدهآ4لأغقاكأهـآستمغقارإئرهيؤفيشو

شكل.ولانقطيكنلمحيث،المصحفلخطموافقةأنهامع
متحذآلصصحلايتومابهت..!:تعالىقولهفيالرافضةقراءةردواكها

بكرأبا:يعنون،اللامبفتح"المضلين"كلمةقرأواحيث(2)(غضحدا

.(3)عنهمااللهرضيوعصر

كوسىآلتةىومخم!:تعالىقولهفيالمعتزلةبعضقراءةردواوكذلك

.(5)الجلالةلفظمنالهاءبنصب(4"(ت!ييما

هذهرفضتفلماذا،المصاحفلرسمتابعةالقراءةكانتفلو

.ا؟ياتالروا

كاتولوحتى،الرواياتهذهصحةعدمهو:السببأنإلااللهم

المصاحف.لحطموافقة

الفكردار.ط(ه؟5/3،حيادي!ألالمحيطالححر:دغ!أر.؟41:الشربةصورة(1)

.81:الكه!رة,(2)

.ىوا!رملاالحيعبدالدكتورتحغيق211صالمقرئينمححد(3،

السماء0461.سورة(4)

.(1/582،للزمخشرىوالكشاف،(3/398)حيادلابيالمحيطالمحر:الهظر!5)
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:القراءاتنيوالاختلافالاضطراب:الثالثةالشيهة

هذهوجود:"تسيهرجولد"المستشرقأثارهاالتيالثبهفمن

والتناقص-الاضطرابإلىتؤدكطوأنها،القراءاتفيالكثيرةالاختلافات

.-اللةأخزاه-يدعىكما

طائعةبهاعنرفتتشريعكتابيوجدفلا":المذكرركنابفيقال

أقدمفينصهيقدم،بهموحيئمنزذنصأنهعلىعقديااعترافأدينية

كما،الثباتوعدم،الاضطرابمن:الصورةمذهمثلتداولهعصور

.(؟"،القرآننصفينجد

:نقولالشبهةهذهعلىوللرد

القراءاتأوجهفي!ال!خالاهذاإن:وأشباههالملحدهذاقولإن

:أسبابلعدةمرفوضالثباتوعدمالاضطرابإلىيؤدكط

تتذئرونآفلأ!:وتعالىتباركالحققالهلمامناقضأنه:الأولالشب

.(2"(حيير3آخيتعاييهوألؤقدمقمجندغترإلترنؤلوقيانتقزةآ

معشرفاسحدهذاحتى،شكبلاتعالىاللهعدمنالكريموالقر7ن

.قرآنبأنه

بطلبجاءإنماداءالأطرقفيالاختلافهذاأن:الثمانيبب!لا

ربها،كتابتلاوةفيالأمةعلىللتخفيف،غي!اللةرسولمنورجاء

المححيحة.الأحاديثفيذلكجاءكما

.4:ص،الإصلاميالنعسبرمذاب(؟)

.82:النساءصررة(2)

-134-

http://www.al-maktabeh.com



إلىيؤدكيلاالقراءاتفيالواقعالاحتلافأن:الثالثالسبب

فيالاختلاففإن؟الملحدونهؤلاءيدعيكما،التعارضاوالتفاقض

:أقسامثلاثةالقراءات

:الأولالقسم

تعالىقولهمثل،المعنىفياتفاقهمامعاللفظفيالقراءتانتختلفأن

،وبالإشمام،والسين،بالصادقرئت(المستقيمالصراطاهدنا!:

فيه.اعرجاجلاالدىالمسشقيمالطريق:وهو،واحدوالمعنى

وكسرها.السينبفتحتقرأ(يحسب!كلمةومثل

لكرئنآنركرويهبئ...!تعالىقولهمن(مرفقا!وكقراءة

.(2)الفاءوكسرالميمبفتح"و،الفاءوفتحالميمبكسر(\"(فر!

ذوىعلىالتلاوةتيسيرهي:الاختلافمنالنوعهذاوجودوحكمة

انحتلفة.اللهجات

الثاني:القسم

يكونولا،المفيينصحةمع،والمعنىاللفظفيالقراءتانتختلفأن

واحد.شيءفياجتماعهمايمكنبل،تعارضأوتناقضبينهما

!زهاوآنظرإ!آلعنهارحجف!:تعالىقوله:ذلكأمثلةومن

.61:الكهىسورة(؟)

.(2/56)القراءاتوحوهعنالكئح!برالطر(2،
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.(1)(00نكسئوهاثخمأ.ئئم

تلتئمحتىلعضإلىبعضهانضم:بمعنى،بالزاي(ننشزها!قرئ

وتجتمع.

للحسال!.الموتبعدنحييها:بمعنى،بالراء(ننشرها!تركأكما

تعالىاللهنلأ،يلتقيانبل،يتناقضانلالكنهما،مختلفانفالمعنيان

ثم،تجتمعحتىبعضإلىبعضهاعظامهمضمالخلائقبعثأرادإذا

.(2)والحسابللجزاءيحييها

.آ3)(وآتمضحذئمتيآتمضحذتب!وإلة:تعالىقولهومثل

.والمتصدقاتالمتصدقين:صلوالأ،الكلمتيرفيالصادبتشديدترئ

الذين:والمعنى،بعدهاالتيالصادفيوأدغمت،صاداالتاءقلبت

مندوبة.أمواجبةكانتسواء،أموالهمصدقاتيخرحون

للدين،يذعنونالذين:والمعنى،الكلمتينفيالصادبتخفي!وقرئ

حكامه.لأوالاستسلام،لهبالانقيادنفوسهموغتلئ

بل،المتصدقالمؤمنالعبدفييجتصعانأنهماغير،مختلفانفالمعنيان.

وينتظر،الآخرةللداريعصلالذىالمؤمنالعبدمنإلاالتصدقيصدرلا

وتعالى.تباركاللهمنالجزاء

.259جالبقرةسورة(1)

.(1/449فضلاءالبشر).إتحا!الظر(2)

81:يدالحدسررة(3)
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آيتيربمنزلةالآيةتكونأن:الاخشلافهذامئلورودمنوالحكمة

يكونحيث،القرآنيالإعجازمننوعوهو،المعخيينهذينلإفادةوردتا

اللةرسولخصائصمنكانولذلك،كثيرةمعانويفيد،قليلأاللفظ

قليلةبألفاظالكشيرالمعنىعنالتحبيروهو،الكلمجوامعأوتىأنه:!ظ

جامعة.

العزةرببكلامفكيف،اطث!اللهر!سولكلامفيذلككانفإدا

.!؟والجلال

الثالث:القسم

فياجتماعهماامتناعمع،والمعنىاللفظفيالقراءتانتختلفأن

التناقض.أوالتضاديقتضيلا،آحروجهمنيتفقانبل،واحدشيء

وثض...!مبم-المنافقينشأنفي-تعالىقولهذلكأمثلةومن

.(1!(بو!مخدبصاكأنزأآييضابغد

الدالعوتخفيفالكافوسكونالياءبفشح(يكذبون!قرئت

وأفعالهم.أق!الهمفييكدبونأنهم:ومعناه

،مشددةالدالوكسرالكافوفتحالياءبفحم!وئكذبون!وقرئت

وعلا.حلربهعندمنبهجاءفيماظي!اللهرسولكذبواأنهم:ومعناه

ول،متعارضيرعيرلكنهما،مختلفانوالمصيان،مختلفتانفالقراءتان

\،المقرةسورة،1)
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والتكذيب.الكذببينيجمعفالمفافق،الوجوهبعضمنيلتقيان

!ذبوأقذآئهخونمئوآآشتثتم!ألزلم!لإنراحهتئ!:تعالىقولهومثل

.(1)(000هتمنقتزتاجا

بالتخفيف.(!كذبواوقرئت،بالتشديد!كذئوا(قرئت

كذبوهم.قومهمأنتيقنواالرسلأن:التشديدتراءةومعنى

قدالرسلأنوتوهمواظنواإليهمالمرسلأن:التخفيفقىاءةومعنى

به.أمروهمفيماكذبوا

اليقين.:معناهالتشديدقراءةعلىفالظن

الشك.:معناهالتخفيفقراءةوعلى

وأتناقضبينهمابرولكن،مختلفانالآيةهذهفيوالمعنىفاللفظ

.آ2)تعارض

لهوحودكلاالمعنيينتضادمع،والمعنىاللعظفيالقرائتيناخقلافأما

الكريم.القرآنفي

تحارضاحتلا!لا،وتغايرتنوعاحخلافهوإنماالقراءاتفاختلاف

البشر،صالعقلاءكلامفييوجدأنيتصورلاهذافإن،وتضارب

ولامقيدتليبكقمنآلتطللأيآئه!:يالذالعالمينرببكلام!كيف

I011يوصسورة(؟.

.(1/37،38)للقسطلاتنيالإشاراتلطاف:الهطر(2،
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خقمل!ءتترل!!نحكيوحمير()1(.

مقعشوؤثؤكأنأتققءانتصذئرونأفلأ!.يقولإذالعظيماللهوصدق

.(2)(سثيرآخيقعاييولؤجدوأغترآدتو

وأن،حولهاأثيروما،القراءاتحولالملحدي!شبهتتهاوىوبذلك

التحريصمنينلهولم،كتابهبحفظتكفلقد-وتعالىتبارك-اللة

السابقة.الكتبنالماوالتبديل

.(3)(ألذكروإثاله!بحفظوننزلثآإئامخن!:تحالىلقا

!افقم!بهكحهل!لمق!!صلصثلأكطدينأ

.24:مصلتمورة(1)

.cr82:الاءسررة.

9:الحجرسورة(3)
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وبعد:.

:!هغاللهرسولبحديثالبحثهذافييطالعمنكلأذكرفإني

ولرسولهولكتابهدئه":قال؟اللهيارسوللمن:قلنا،النصيحةالدين"

."وعامتهمالمسلمينولأئمة

خطأ؟!مالبحثهذافيماإصلاح:تعالىاللةلكتابالنصيحةومن

والتبديل.التحريفمنالمحفوظ،تعالىاللةكتاببتلاوةيتفلقلأنه

الثهرسولإلا،عليهويرذكلامهمنيؤخذإنسانكلأن:وليعلم

الأصفهاني:العمادقوليتذكروأن.!غ

لو:غدهفيقالإلايومهفيكتابأإنسانيكتبلانه1رأيتإني!

هذاقذمولو،يستحسنلكانكذازيدولو،أحسنلكانهذاغير

وهو،العبرأعظممنوهذا،أجمللكانهذاتركولو،فضل1لكان

."البهـثرجملةعلىالنقصاستيلاءعلىدليل

!اففئع!ب!حهل!لمق!ضصلسث!قحيني!
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المطافخالقة

نشائج:منإليهتوصلتماأسطرالبحثهذاختامفي

والتبديل،التحريفمنوحفظهالكريمبالقرآنتعالىاللةعناية:أولأ

صورتهفيللبشريةتعالىاللةمشهجيمثل-النبويةالسنةمع-باعتباره

.خيرةالأ

عكسعلىحرف1سبعةعلىوإنزالهالكريمالقرآنتلاوةتيسير:ثانيأ

واحد.وجهعلىتنزلكانتحيثالسابقةالكتب

وجوههبجميعالكريمالقرآننقلتحيثمةالأهذهفضلبيان:ثالثآ

فهي،واحدآحرفأمنهتهملولم،الصحيحةبالا!سانيدانحتلفةوقراءاته

عليها.ومنرضالأاللةيرثحشىتعالىاللةمنهجححلعلىمينةالأمةالأ

لمعنهاللةرضيعفانبنعثماننسخهاالقيالمصاحفأن:رابعأ

تواترماعلىمشتصلةكانتاوإنم،فقطقريثىحرفعلىقاصرةتكن

نقلها!اوهي،خيرةالأالعرضةفيواستقر،غنىاللهرسولعننقله

هو:-عنهاللةرضي-عثمانتركهالذىوأن،ورواتهمالحشرةالأئمة

:العلماءعليهيطلقالذيوهو،المقبولةالقراءةشروطفيهتتحقتىلمما

.الشاذ

كانتته!اللهرسولعلىنزلتالتيالسبعةحرفالأأن:خاعسأ
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ما:هومنهااستقروالذيكه!اللهرسرلحياةفيبعضهاونسخ،كشيرة

المصاحفأحدوموافقة،التواتر:الصحيحةالقراءةشروطفيهتحققت

العربية.اللفةوجوهمنووجه،العثمانية

والفت،الآنبهانقر1التي،العشرأو،السبعالقراءاتأن:سادسأ

الصحيحة،بالأسانيدإليناومنقرلة،صحيحةكلهاانحتلفةالكتبفيها

السبعة.الأحرفكلوليست،السبعةالأحرفمنجزءوهي

الوحي،هرالقرإءاتمصدرأذ:البحثهذاخلالمنتبين:سابعأ

الوحي.طريقعنوالتلقيالبلاغسوىفيهاغه!اللهلرسولوليس

القراءاتاختلافسببأنمنالكاذبةالدعاوىصحةعدم:ثامنأ

والشكل.النقطمنالعثمانيةالمصاحفخلوأو،العربيةاللهجات:هو

الكريمالقرآننصفيواخقلافاضطرابوجودشبهةتهاوى:تاسعأ

وليس،وتغايرتنرعاختلافالقراءإتاختلافوأن،قراءاتهووحصه

.وتعارضتفاقفياخقلاف

،كثيرةوأسرارحكمعلىوالقراءاتالسبعةالأحرفاشتمال:عاشرأ

بيانفيالمتميزوأسلوبه،وبلاغتهالكريمالقرآنإعجازعلىتدل

.حكامالأ

وسلم.وصحبهاكهوعلىمحمدسيدناعلىاللةوصلى

المكرمةمكة

هـ4211المحرممن16الجمعةيومصباحفي

إسمامحيلمحهم!3شحبا
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سطووفعالمؤلو:

هـ.1359عامالعربيةمصرجحهوريةفيولد

حىالقراءاتمعهدفيفدرسبالأزهرالتحقثم،وجؤدهالقرآنحفظ

."القرآنوعلومالقراءإتفيالتخصص"شهادةعلىحصل

فيالعاليةالاجازةعلىحصلحتىبالأزهرالشريعةكليةفيدرسثم

فيوالدكتوراهالماجستيروعلى،الإسلاميةوالدراساتالعربيةاللغة

الفقه.أصول

أسشاذدرجةإلىوصلحتىوالإداريةالتدريسيةالوظائففيتدرج

جامعةوالعربيةالإسلاميةالدراساتلكليةووكيلالشريعةلقسمورثيح!

زهر.الأ

التربيةكليةفيفعمل:الإسلاميةالجاسعاتبعضفيللعملأعير

درمادأموجامعة،المورةالمدينةفىع-العزيزعبدالملكجامعة

قطر.وجامعة،الإسلاسية

مأجامعة-الإسلاميةوالدراساتالشريعةكليةفيأستاذأالآنيعحل

المكرمة.ممكة-القرى

رهر،بالأالمصاحفمراجعةلجنة:مثلالعلميةاللجانبعضفيشارك

الإسلامية.للشئونالأعلىبالمجلس،الإسلاميالفقهموسوعةولجنة

منكثيرأناقشكما،العلياالدراساتطلابمنالعديدعلىأشرف
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وخارجها.مصرداخل،العلميةالرسائل

انحتلفة:بالوسائلالإسلاميةالدعوةبنشرخاصةاهتماماتوله

والمكتوبة.والمرئيةالمسموعة

،القرآنوعلومالتفسيرفيمؤلفأالأربعينعلىيزيدماالمؤلفاتمنله

منها:.وأصولهوالفقهالاسلاميةوالثقافة،والسنة

الأنصاردار-الاسلاميةوالعلوموالسنةالقرآنلدراسةالمدخل-1

.بالقاهرة

المصرية.المهضة-والسنةالقرآنحولدراسات-2

المصرية.النهضة-والقياسالإجماعحولدراسات-3

السلامودار،المكيةالمكتبة-ورجالهتاريخه:الفقهأصول-4

.بالقاهرة

الإسلامي:العالمرابطة-ومصدرهاأحكامها:القراءات-5

تحقيق--للدمياطيعشرالأربعةبالقراءاتالبشرفضلاءإتحاف-لأ

الأزهرية.الكليات

.بالقاهرةالسلامدار-تحقيق-للشوكانيالفحولإرشاد-7

المكية.المكتبة-تحقيق-قداعةلابنالمناظروجنةالناظرروضة-8

.حزمدارابن-للإسنوىالوصولمنهاجشرحفيالسرلنهاية-9

.بالقاهرةالجامعيالكتابدار-الميسرالفقهأصول-01
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البحثمحا+ر

الكريم.القرآن-1

تحقيقهـ(437ت)طالبأبيبنلمكيالقراءاتمعانيعنا؟بانة-2

هـ.5041الغيصليةالمكتبة.ط،شلبيالفتاحعبدالدكتور

القاضيالفتاحعبدللشيخالكريمالقرآنقراءاتفيأبحاث-3

.بالقاهرةاليسلاميةالمطبوعاتمؤسسة.طهـ(3041ت)

بنالرحمنلعبدالسبعالقراءاتفيالأمانيحرزمنالمعانيابراز-4

مصطفى:تحقيق.طهـ(66هت)شامةبأبيالمعروفإ!سماعيل

.عوضعطوةإبراهيمو،الحلبي

الغنيعبدبنحمدلاعشرالأربعةبالقراءاتالبشرفضلاءاتحاف-5

إسماعيلشعبانالدكتورتحقيقهـ(7191ت)الدمياطي

الأزهرية.الكليات.ط

تحقيقهـ(9؟1ت)السيوطيالدينلجلالالقرآنعلومفيالإتقان-6

هـ.5041بالقاهرةالتراث!ارط.إبراهيمالفضلأبومحصد

تحقيقهـ(444ت،الدانيعصروبيلأللقرآنالسبعةالأحرف-7

المكرمةمكة-المفارةمكتبة.ط.الطحانالمهيمنعبدالدكتور

هـ.1408

القاضيالفتاحعبدللشبخالمتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور-8

.القاهرة-الحلبيمصطفى.ط
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الزركشياللةعبدبنمحمدالدينلبدرالقرآنعلومفيالبرهان-9

إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق(-4Vgت،

هـ.0041"الفكردار.ط

القاضي.الفتاحعبدللشيخورواتهمالعشرةالقراءتاريخ-01

.بالقاهرةالحسينيالمشهد.ط

الجزرىمحمدبنلمحمدالعشرالقراءاتفيالتيسيرتحبير-؟؟

.قمحاويالصادقومحمدالقاضيالفتاحعبدتحقيقهـ(833ت،

.الغاهرة.ط

إبراهيمتحقبق.الجزريلابنالعشرالقراءاتفيالنشرتقريب-؟2

الحلبي..ط.عوضعطوة

تصحيح.الدانيعمرولأبيالسبعالقراءاتفيالتيسير-31

40Aالعربىالكتابدارنشرtبرتزلأوتو N t-.

فشحومعههـ(652ت)البخارىإسماعيلبنلمحمدالصحيحالجامع-؟4

العسهمقلانيحجربنعليبنلأحمدالبخاريصحيحبثرحالباري

.القاهرة-العربيالتراثإحياءدار.طهـ(852ت)

ومعههـ(162ت،النيابررىالحجاجبنلمسحالصحيحالجامع-؟5

فؤادمحمدتصحيحهـ(676ت)النووىالدينمحيشرح

هـ.2391التراثإحياءدار.ط.الباقيعبد

القرطبنيأحصدبنلمحمدالقرآنلأحكامالجامع-16

المصرية.الكتبدار.ط.هـ(671ت،
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تحقيق--زجلةبنالرحمنعبد:زرعةلأبيالقراءاتحجة-71

هـ.4041الرسالةمؤلسسة-ط.الأفغانيسعيد

دمشق.-طهـ(371ت)خالويهلابنالسبعالقراءاتفيالحجة-81

هـآ377ت)الفارسيعلىيب!الالسبعالقراءاتعللفيالحجة-؟9

.القاهرة-ط

كيردبىللقاسمالسبعالقراءاتفيالتهانيووجهمانيالأحرز-02

الحلبي.مصطفى-طهـ(095ت)الاطبي

الحم!.قدوري3لغاتاريخيةلغويةدراسةالمصحفرسم-12

هـ.1402.بغدادط

هـ(432ت)مجاهدبنموسىبنحمدلأ-القراءاتفي-السبعة-22

.بالقاهرةالمعارفدار.ضيفشوقيالدكتورتحقيق

'T-يتعثمادبنلعلي.المنتهيالمقرئوتذكارالمبتديالقارئسراج

غيت"لهامثررالضباعهمحمدعليمراجعةهـ(1،8ت)القاصح

الحلبي..ط.للصفاقسي"السبعالقراءاتفيالنفع

هـم37ءت،السجستاليشعثالأبنسليحان:داودأبيسن-42

،بيروت-الفكردار.ط.الحميدعبدالدينمحيمحمدتحقيق

إحياءدار.طهـ(3،3ت)شعي!بنأحمد:النسائيسنن-52

العربي.التراث

البيهقيالحيربنأحمدبكرأبيللحافظالكبرىالسنن-26

بالهند.العثمانيةالمعارفدائرة.طهـ(584ت)
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74ت،الذهبيالدينشمسللحافظالنبلاءأعلامسير- A)هـ

الرسالة.مؤسسة.ط.الأسدوحسين،الأرناؤوطشحيبتحقيق

السبكيعليبنالوهابعبدالدينلتاجالكبرىالشافعيةطبقات-

محمودوالدكتورالحلوالفتاحعبدالدكتورتحقيق(هـVV؟)

؟هـ.383بالقاهرةالحلبيعيسىط،الطناحي

العليةالكتبدار.ط.للجزريالقراءطبقاتفيالنهايةغاية-

داسنثرهـ(38هت)إسحاقبنمحمد:النديمابنفهرست-

هـ.؟398بيروت-المحرفة

رزقسيدللدكتورتحقيقرودراسةمدخل-القراءاتعلومفي-

هـ.041ءالمكرمةبمكةالفيصليةالمكتبةط.الطويل

القاضيالفتاحعبدللشيخوالملحدينالمستشرقيننظرفيالقراءات-

.بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمعط.

محم!لأبيوحججهاوعللهاالسبعالقراءاتوجوه!عالكشف-

.رمضانالدينمحيتحقيقهـ(437ت)طالببي1بنمكي

هـ.)404الرسالةمؤسسةط

القسطلانيالدينلشهابالقراءاتلفنونالإشاراتلطائف-

?J'ت) (? gYr.الشيختحقيق.الإ!صلاميةللشئونالأعلىالمجلس

شاهين.الصبورعبدوالدكتورعثمانغامر
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الفتحلأبيعنهاوالإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب-35

وآخرين.ناصفالنجديعلىتحقيقهـ(392)جنيابن

.القاهرة.ط

ترجمة(م9211ت)تسيهرلجولدالإسلاميالتفسيرمذاهب-36

.اترأدار.ط.النجارالحليمعبدوتعليق

عبدالدينلشهاب.العزيزبالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد-37

قولاجاكشيطيارمخقيقلإهـ(65ت)شامةأبوإسعاعيلبنالرحمن

هـ.5391بيروتصادردار.ط.

الحاكمالئهعبدبنمحمداللهعبدلأبيال!حيحينعلىالمستدرك-38

.بيروت-العربيالكتابدار.-هـ(504ت)النيسابوري

المكتب.طهـ(124ت)حنبلبنأحمدللإمامالمسند-39

981ببيروتالإسلامي rهـ

ت،السجستانيداودأبيبنالئهعبدبكربيلأالمصاحف-04

قطر.دولة.ط.السبحانعبدالدينمحبالدكتورتحقيقهـ(631

تحقيقهـ(121ت)الصنعانيهمامبنالرزاقلعبدالمصنف-41

كراتشي-.العل!يالمجلعىمنشورات،الأعظميالرحمنحبيب

هـ.1T'9..باكستان

أجمدبنلمحمدراصع!الاوالطبقاتعلىالكبارالقرإءمعرفة-24

مؤسسة-ط.وآخرينعوادبشارتحقيقهـ(487ت)الذهبي

هـ.1404-بيروتالرسالة
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سالممحمدللدكتور.والقرآنيةالعربيةاللهجاتمنالمقتبس-

*هـ.؟939القاهرةمكتبة.طمحيسن

معيدبنعثمانعمرولأبي.الأمصارمصاحفرسمفيالمقنع-

مكتبة.ط.قمحاويالصادقمحمدتحقيقهـ(444ت)دانيال

الأزهرية.الكليات

الزرقاني.العظيمعبدلمحمدالقرآنعلومفيالعرفانمناهل-

.القاهرة.الحلبيعيسى.ط

(?Arrت)الجزريابنللإمامالطالبينومرشدالمقرئينمسجد-

.القاهرة.ط.الفرماوىالحيعبدالدكتورتحقيق

محيسن.سالممحمدللدككورالعشرالقراءاتفيالمهذب-

الأرهرية.الكلياتمكتبة.ط

تحقيئهـ(179ت)صبحيالأأنسدنمالكللإماممالكموطأ-

هـ.1؟.6العربيالتراثإحياءدار.ط.الباقيعبدفؤادمحمد

الدهبيمحمدبنحمدلأالرجالنقدفيالاعتدال!يزان-

74ت) A)بيروت.المعرفةدار.ط.البجاويمحمدعلىتحقيقهـ

هـ-1382

محمدعلىتصحيح.الحزريابنللإمامالعشرالقراءاتفيالنضر-

.والنشحسللطباعةالفكردار.ط.الضساع
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